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Tiyatə 

(FOREWORD) 

 

Hwoɗi  gɨra bətɨ njiya a pɨrdən a vor gɨraha 2011, anə ɗɨmne anə byelə satə (Ɗ.A.B.S) 

Motənə ati, mi bətɨ njiya Nijeriya kat a ɗɨm nəngrən ta ɗɨm byelə satə ngi dɨ ndoo hyee 

lyenti.  

Mgalə ləngɨnnə ati, 

 A nza mbak-mbak ɓwaare a vor həmnə njiya. 

 Ɓwaare shat sa ji-gɨra njiya a dɨ ɗa.  

 A nza mbak-mbak mye koddə shee mya nzadərən kpəkəkə ɗatirən. 

 Mya pɨrdən a nagi ndoo ha lyenti a satə ati, lyenta ji-gɨra njiya ɓagə bwang mya dɨ 

ɓodə ndəng sə. 

 Mya mbɨra nzaa zɨmsətə; ka 
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 Mya ɗa lyentə a tɨfə diyale ka shi njiya gə pepeta nagi ndoo ma. 

Shinə kat aa dɨ ɗa anda ɓwaare aa lee gɨrahanə (Ɗ.A.B.S) a nguro ka diyale a hee lyentə 

ka hwoɗi pee ne ka hee lyentɨ kpan-kpanye ka ‘ye ɓura-tɨrən, tənə lyentə ka gɨrahanə a 

nza nəngrən. 

Lyenshingɨnnə ati gɨraha nee ɓa anda myaa koddə gɨrahangɨn a lyenə kan. Sə mgban gə 

ɗɨmne a byelə satə. 

Ɓə  nza mbak-mbak mi njiya Nijeriya a tən myee mya ɗa gɨraha gəkedarən a ɗɨm kənshe 

anə gɨrahangɨn. 

Mgbalə gɨrahangɨn; shee mya dɨ moo kan; shi pepeye ɓa kwaɗa beetɨ angɨn a  

‘ye ɓwaare ɓa lyenkarə, sa tən ɓa ɗongən a tənaa koddən ka shee  mbak-mbak nza 

nəngrən təna ɗa. Shingɨnnə ‘ye ɗiki mi haa lyentɨ wana diyi ɓwaare (M.H.L.W.D. Ɓ),a 

mi hɨngəunənə hwuna leyə (H.H.L) demokɨraɗiyatə gə pɨrə humwata ɓwaare mwaka 

angɨn ka i ləuyi dɨ niya habwange mya watɨrən ati; 
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The  European Union (EU), the Uk’s Department for International Development 

(D.F.I.D), Canadian International Development Agency (C.I.D.A) ɗɨkənə United Nations 

Development Program (U.N.D.P). Tən mwa diyale ati, ɓə kana mbak-mbak  mya kangə 

dwat a pɨrdə ɗɨmne anə byelə satə (Ɗ.A.B.S) a humwa, gələ anə mye viriwdə ləməgi 

ɗɨmne anə byelə satə a Nijeriya tən yə; Hausa, Igbo ka Yoruba. Mye viriudə malɨmi kur-

kur anə gɨrahangɨn, tənə mya ɓyanatɨrən a wake mi Nijeriya. Saɗiki mya ɓə dɨ mwa mya 

ɓyanatɨnnə atiː 

 Mya pɨrdə leleda ɓwaare anə (Ɗ.A.B.S) a humwa. 

 Mya wana diyi ɓwaare gə tən tawa ɨl byelə sata dɨ hee lyentə a gbərəuyi kur-

kurye. 

 Mya njamwa hee lyentə gə tən tawa bɨlə ɓwaare shee gɨrahangɨn a nzadən. 

 Mya nzadən anə satə ati hee lyentə ɓawa vədə ləməgi sate ɓwaare a dɨ ɨlə hakarən 

ɓəti ya gɨrahangɨn a nzadən; ka 

 Mya nzadən ati mi haa lyentɨ wana diyenə ɓa pɨrə ka wana diyi ɓwaare anə 

gɨrahangɨn a ɓa muɗə twa ka humwate mya vədə ite kupa ha kat ka ite gbawa a ite 

ɓawa bɨlə ɓwaare ləməgye a ɓawa njamwatɨrən. 
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Gələ mya ɗɨmnə shingɨn, mye tiya ɓawa kənə mi kpan-kpanyi lyentɨ wana diyi ɓwaare 

shee ‘ye a ləuye ka ‘ye a təktɨ haa hee lyentɨ wana diyi. Tən mi kpan-kpaninə, tənə ɓa 

pɨra kənə myee dɨ ɓuratɨrən a haa lyentə a ləuye. Tən mgban tən ɓa pɨra kənə myee dɨ 

koɗərən ɗɨkənə myee və nəngrən a vor ɓwaare a hee gbərəuyi kur-kurye darən. 

Kpeyə lyentɨ kən shingɨn, mya ɗatɨrən a gbərəuyi kur-kurye dɨha lyentə ka Theater for 

Development (T.F.D)  ɗɨkənə Community Dialogue Sections (C.D.S) a ite hina dɨ ɗa 

usəkə kaɓa kpan zə haka mi lyentɨ D.G.D ka myee dɨ gwaɗarən gə gwaha kpan təna 

shikan, hɨne ka mwadiyale a huboshi ka sate ati nagi ndoo ma a bətɨ Nijeriya kat ɓa ɗa 

lyentə ka humwatɨnə gə nda nyerədə demokɨraɗiyatədam a ɓa ɗɨkə həmnə pepeye a 

pɨraka miye. 

Hɨngunə hye leyə hɨngunə hye nza jam. 

Ɗa sa kana; ɨli gə hye leyə. 

Usəkə.   

MIKE OMERI 
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Kpana haa lyentɨ wana diyi ɓwaare. 
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Ɗɨmne anə byelə satə, gɨraha 2011 

(FREEDOM OF INFORMATION ACT, 2011) 

Dorshi ɗiyangaha 

(EXPLANATORY MEMORADUM) 

 

Gɨrahanə ɓa ɗɨkə shee mya doro nə ɗɨmne anə byelə satə təna gə bwang a haka ɓwaare, 

ngɨ ɓa ɗɨkə shee mya doro nə byelə satə a pɨrə tyefi ɓwaare aa ka otə, ngɨ ɓawa nidə dor 

shee ɓwaare ɓa lyenə karən ɗɨkənə ɗɨmne anə byelə satə ka shee ɓwaare ɓa bəə 

hubosəngrən anəngrən gə ɓe asə aa gərən, ngɨ ɓa nidə mi kpan-kpani ji-lyentɨ hangɨn gə 

wule ləməgye tən ɓawa dama dərən a ‘ye aa ka mootɨ yə həmi njiya təna nzaa mgban 

shomtə ka kwa-təfəgye mya koɗə kaarən mya ɓə ɗɨm humwa shingɨn. 
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Ɗɨmne anə byelə satə, gɨraha 2011 

(FREEDOM OF INFORMATION ACT, 2011) 

Shala təkətə 

ARRANGEMENT OF SECTIONS 

 

Təkətə 

1. Hɨngə ɗimnə shee mya doro. 

2. Byelə satə anə hee lyentə. 

3. Nyit tɨfe anə shee mya doro. 

4. Fərə vətə naasə mgban koo və sa mya nyisə. 

5. Pweddə dorshi nyitshe. 

6. Gbyaladə fərə vətə naasə koo vədə sa mya nyisə. 



9 
 

7. Mye kana koo və tɨfe. 

8. Taa mya mbwa. 

9. Ɓoodə shee mya doro ka niyi sərən. 

10. Kɨɗa shee naasə mgban verəudə shee mya doro. 

11. Ngɨlgə shi njiya haa bwange ka nisərən. 

12. Ngɨlgə gɨraha njiya ka ngəlha. 

13. Kənə mi kpa-kpani haa lyentə shee anə ɗɨmne anə byelə satə ka kwa-təfəgye mya 

koɗərən mya ɗa lyentɨ gɨrahanə twa. 

14. Ngɨlgə byelə satə anə ɓwaarem som-som. 

15. Ngɨlgə byelə sate dɨ haka ji-pɨraa ne. 

16. Ngɨlgə sə ma hiɗə naasə mgban humwate gɨraha a vədə. 

17. Ngɨlgə shi ɗyegəntə naasə mgban shi lyentɨ ndəlshe. 

18.   

19. Haa lyentə kana koo vəte ɓa vədə shi lyentə. 

20. Mən-təye anə ləməgi ɓashitə. 

21. Kɨl ləməgye anə tɨfe gbɨlɨm. 

22. Ɗɨm tɨfeda vɨnə ɓashitə anə ləməgi satə. 

23. Vɨnə ɓashitə a ɗa hamama ka dɨmadə ləməgi satə. 



10 
 

24.  Diksɨktə anə dimadə le bwang. 

25. Təfəgye mya koɗərən mya ɓə dɨmadə ləməgi satə bwang. 

26. Shee myaa ngɨlgərən. 

27. Nidə mi kpan-kpani lyentə gə ɓe asə aa gərən. 

28. Təkə-təkətɨ shi dortə. 

29. Vədə ripottə. 

30. Təfəgi humwaha. 

31. Mɨnadə naarə le. 

32. Dorshe gbɨlɨm anə byelə satə. 
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Ɗɨmne anə byelə satə, gɨraha 2011 

(FREEDOM OF INFORMATION ACT, 2011) 

Dorshi gɨraha. 

A Bill 

Gə 

For  

Gɨraha gələ shi dortə ka ləməgi satə a ɗɨm a təfəgi ɓwaare aa ka otə, vədə təfəgi ɗɨm shee 

mya doro ka ləməgi satə a haka ɓwaare, nidə she mya doro ka ləməgi satə a ɓa muɗə twa 

ka mota ɓwaare ka nidə shi ma hiɗə ka mi kpan-kpani haa lyentə gələ sa ɓa kwaɗa betɨ ite 

tən dɨmadə ləməgi satə aa ka mootɨ myee kɨt njiya ka nzaadə mgban shomtə anə kwa-

təfəgye mya koɗərən mya ɓə ɗimnə shingɨn ka mbalee ‘ye pasatɨrən. 
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[                                    ]     Tiyatə 

Vədə gətə dɨ haka mi majalisatɨ kpantə a bɨtɨ Nijeriya 

1. (1) Kat ka itɨngɨn, sa kat a vor a gɨraha somo ɓashitə naasə mgban  

mbɨmha, humwate nagi ama ɓa ɗɨmə gə nda nyit byelə satə nagi 

doro nagi mgban myaa doro a ite a təfəgi mi kpan-kpani lyentə ka 

hee lyentə nagi ya mya watɨrən tən nzaa mgba shomtə. 

 

(2) Ma kat dɨ ɨl shee a pukə gɨrahanə, ndaa dɨ bɨldə ndəng moo nənə anə 

ləməgi sate nda dɨ ɨlə. 

 

(3) Ma kat ɗɨm tɨfe anə ləməgi satə a pukə gɨrahanə, ndi ɓa gəka tɨfe anə 

wilaha a hwoɗi ɓashitə, nda ɗɨkdə nagi ndoo haa lyenti, nda ɗa sa 

gɨrahangɨn a nzadən. 

 

2. (1) Nagi ndoo haa lyenti, ɓa nza mbak-mbak nga dorshe, nga ɓoodə ləməgi  
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satə anə shee kat nga dɨ ɗa, kwa-təfəgi ɗasərən ka kwa-təfəgi ngalatədrə. 

 

(2) Nagi ndoo haa lyenti, ɓa nza mbak-mbak nga shala kwa-təfəgi lyentə darə 

nga kəpdə ləməgi satə kat a təfəgye ɓa ɗɨkə ɓwaare a ɗɨm ləməgi satə byel 

aa ka otə. 

 

(3) Nagi ndoo haa lyenti ɓa ɗɨkə mya lyeb malɨmye ka kwa-təfəgi təkətə-

təkətə (fwat) a i təkətɨnə anə ləməgi sate ɓəti inəː  

 

(a) Kanashe da haa lyentə ka zərgi lyente nga dɨ ɗa peyi ka daasə shala 

lyenta nagi ndoo basa a haa lyentɨngɨn 

(b) Kwaki shee kat 

(i) Zərgi shi dorte a pukə haa lyentɨngɨn, mya ɗa tɨrən furi-furi 

gələ mya ɗɨmə ɗol a ɗɨm ləməgi satə dɨha gɨrahanə, ka 

(ii) Malɨmi kəndə təfəgi kəndə lyentə a ‘ye ji-kəndə lyentə a dɨ 

lyenə karən tən kana ɓa ɗa nagi ndoo lyenti a haa 

lyentɨngɨn. 
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(c) Kanashe anə shi dortə ‘ye pedə kpautɨ le anə ɗyanga leda ɓwaare 

ɗɨkənə gɨraha mya nzadən anə ləməgi ɓashitə. 

(d) Shi dorte payadə, 

(i) nzaa gɨraha da haa lyentə 

(ii) Dorshe ka viriudə naarə le anə kwa-təfəgye haa lyentɨngɨn 

a gurə adɨ lyenə kan. 

(iii) Kpautɨ shala le, shee mya mwakarən ka mya nzadərən. 

(iv) Rupottɨ diyale, ka nidə ripottingɨn ka ɗyegən shee ite haa 

lyengɨn a ɗa naasə mgban mya ɗarə. 

(v) Byelə satə zə haa taa mya lyenə kan nagi imi dɨ haa bwange 

naasə mgban taa dɨ vor haa lyentɨngɨn. 

(vi) Kwakye, taa mya dɨ bwa, kpanəta ka bəte mya por ji-lyentə 

də ɗikənə mi kpan-kpani lyentɨngɨn. 

(vii) Gəta luure, hee lyentə, ka hee lyente nza nənəngrən. 

(viii) Kwaki mi kpan-kpani haa lyentə ka shi kpaute mya doro 

anə ngɨlha ka vor kwa-təfəgye haa lyentɨngɨn a dɨ koɗə 

karən kat. 
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(e)           Kwaki shee 

 

(i) Fayelye mya ɗɨkdə malimi ɨl lyentɨ ɗatə də, dorshi və 

humwa lyentə, i taa mya vədən, lasɨntə naasə mgban 

kɨləsətə. 

(ii) Rupottə, shi dortə, dorshe anə shee mya ɨlə a parən naasə 

mgban malɨmye ji-lyentɨ nəne a byebə anə haa lyentɨngɨn, 

ka  

(iii) Dorha bwele anə ləməgi satə ‘ye ngika taa mya vədə 

naasə mgban lyente mya ɗa a waka haa lyentɨngɨn ka itɨ 

haa lyenti naasə     mgban haa lyente nza nənəngrə.  

 

(f) Kwake ka adɨre-shita nzə-lyente kana a haa lyentɨngɨn a mya 

lyenənshe ka malɨntɨ ɨl laməgi sata a pukə gɨrahanə kana nzaati 

ɗongə lyeb    malimi dɨ haka iti haa lyenti anə ləməgi satə a pukə 

təkə-təkətɨnə a dɨ kərə ɓwaare humwa ɗɨm byelə satə dɨ haka haa 

lyentɨngɨn. 
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(4) Haa lyentə ɓa ngurə mbak-mbak anə satə ati ləməgi sate mya bwe ləngrən 

a pukə təkə-təkətɨnə pɨrə təfəgi ɓwaare dɨ kwa təfəgye som-som ɓəti wule 

dorshe a malɨmye, shee lyeni ka ɗiye ka intanettə ka ofisye a hee 

lyentɨngɨn. 

(5)  Haa lyentə ɓawa viriudə ləməgi satə a gəədərən wel-wel gə mya ɗɨmə a 

lyeb malimye karən mba-dɨ-mba ka mɨni ɓə nagi goɗi mya ngəddə shee 

tan-tan. 

 

(6) Ma kat mya vən humwatə dɨ haka gɨrahanə, sɨne ka gətə nda zəka le a vɨnə 

ɓa shitə gələ mya ɗɨkdə nagi ndoo haa lyenti nga ɗa lyentə ka sa kat təkə-

təkətɨnə a boyə. 

 

(7) Hee lyenta ɓwaare nagi myee dɨ nzaa ofisyenə, myee kalə ɓashitə ka 

mbiɗitɨ hee lyenye kat a pukə nngwamnati, ka hee lyenye təfəgi ɓashitə a 

nzadərən ka wule kampaniye a tɨfə ngwanati ka ‘ye nza nənəngrən dɨ lyeni 

ka taa da ɓwaare dɨ ɗa ɓwaare lyentə mgban, tən kat təne ka gətə a vor 

gɨrahanə. 
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3.         (1) Malɨmtɨ ɨl tɨfe gə ɗɨm shee mya doro  naasə mgban byelə satə a pukə  

gɨrahanə ɓa koɗə kwa-təfəgye təkə-təkətɨ hiɗə a nzadərən. 

 

(2) Gələ kwakɨ gɨrahanə, nagi ndoo wula byelə sati naasə mgban shee mya 

doro a ‘ye mya dɨ ɨlə a pukə gɨrahanə ‘ye ndəng myaa lebtɨrən a   malɨmye 

shezə mya mba dɨmatə dɨmaa dərən dɨha lyentə ka mashintə ite 

nngwamnati a dɨ lyenə karə naasə mgban haa lyenta ɓwaare ɓa mba  vətə 

vədə shi dortə dɨ tɨfə nngwamnati naasə mgban haa lyenta ɓwaare. 

 

(3) Myee dɨ ɨl humwatə gə təna ɗɨm shee anə byelə satə naasə mgban shee 

mya doro kana ka nzate takə-təkətɨ (1) a vor təktɨ gɨrahanə a dɨ ɨlə a wule 

myee aa mba bəlshe ka dorshe naasə mgban wule myee nyawi, tən ɓa mba 

ɨltə ɨli dɨ haka myee ɓa mba kangtə kangərən. 

 

(4) Makpanə haa lyente nngwamnati a vən humwatə naasə mgban ma dɨ haa 

lyenta ɓwaare a a mye ɓa ɨl tɨfe dɨ hakan ka kwame gə mya ɗɨm byelə satə 

naasə mgban shee mya doro, mangɨn ɓa doro malɨmtə ɓəti ya təkə-təkətɨ 
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(1) a təkətɨ gɨrahanə a nzaadən, ndi ɓa və ma dɨ ɨl tɨfəngɨn a wule ma aa lee 

ɓəlshe ka ma nywiyi malɨmtɨ ɨl tɨfəngɨn. 

 

4. Mye kana ɨl tife gə mya ɗɨm byelə satə dɨ haka gɨrahanə, haa lyente mya ɨl tɨfe dɨ 

hakarə ɓa lyenə ka təkətɨ tɨkoltaka, tukolukpe ka fwat-fwattɨ gɨrahanə a vor bəti 

tukolukpe beetɨ ite tən luu malɨmtɨ ɨlk tɨfəngɨn. 

(a) Vədə byelə satə a tɨfə ma dɨ ɨli. 

(b) Ha haa lyentə aniyə ɓəti aa dɨ wula mya və ma dɨ ɨl ləməgi satə, 

haa lyentɨngɨn ɓa doro a boyə ma dɨ ɨli ati mya dɨ vən a basadə na 

aa sə mgban byelə satɨngɨn kat, tən ɓa boyən sa ɗiki təna ɓə korən 

vor təkətɨ gɨrahanə ite bwelə sa ɗiki mya ɓə kordə. 

 

5. (1) A ha itɨ haa lyenti a luu malɨmtɨ ɨl tɨfe anə byelə satə, haa lyentɨngɨn a pira  

niyə ɓəti haa lyenti pɨrgərə ka gətə nə ləməgi sate mya dɨ ɨlə, haa 

lyentɨngɨn ɓa mɨndə malɨmi ɨl byelə satə zə haka haa lyente pɨrgərə a vor 

bətə mwakɨn, ɓe aa pɨrgə bətə tukolukpe mgban a beetɨ ite tən luu 

malimingɨn, a hangɨn haa lyentɨ ɓyeləngte virwadə malimingɨn ɓa doro ma 
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dɨ ɨl tɨfəngɨn anə satə ati viriute təna viriudə malimye dan kooto ɓa mba 

nitə nidə angɨn. 

 

(2) A ha mya viriudə malɨmtɨ ɨl tɨfe də a pukə təkətɨ (1), mye ɓa nguro ɓətigə 

fəra mya dor malɨmtɨ ɨl tɨfəngɨn də, sɨnə fəra malɨmtɨ ɨl tɨfəngɨn a pɨra a 

haa lyentɨngɨn kan. 

 

(3) Gəkɨlə təkətɨ (1), haa lyenta ɓwaare neka mootə kɨr-kɨr anə byelə satə 

anda- 

(a) A haa lyentɨngɨn mya dor byelə satɨngɨn. 

(b) A haa, aa a ha lyentɨngɨn mya dor byelə satɨngɨn, ha 

lyentɨngɨn ɓa gəə kotə ha lyentɨ kwamətə luu byelə 

satɨngɨn. 

 

6. Ha lyentɨngɨng, ɓa mba gbyalatə gbyaladə bəte mya ngɨlə a təkətə tuf naasə 

mgban tukoltaka anə sa pa malɨmtɨ nyit tɨfe, ɓe bəyingɨn aa pɨrgə tukolukpe anda- 
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(a) Malɨmtɨ nyit tɨfəngɨn ite dɨ nyit shi dortə kpannə, ka sate mgban ati 

ngɨ peyə ka bəte mya bəngə, angɨn aa dɨ gəka ɗyangalə pepeye gə 

ngɨ ɓa pɨrə vor təfəgi ha lyentɨngɨn; naasə mgban, 

(b) Ɓa wula mya nzaa shalale gələ mya koddə sa malɨmtɨ nyit tɨfəngɨn 

a dɨ boyə a a mya dɨ ban a ɗarən a vor bəye mya bəngə dɨha vədə 

itɨ ite dɨ gyalada bətɨngɨn naginda bətɨngɨn fuka twa ka təkətɨnə, 

malɨmtɨngɨn ɓa bɨldə sate ati ma dɨ nyit tɨfe neka gətə nda ɗɨkə mya 

viriwdə shala la kooto a nzadən. 

 

7. (1) A ha nngwamnati naasə mgban ha lyenta ɓwaare a koo vəte ɓa vədə shi  

dortə naasə mgban byelə satə ‘ye mya malɨmtə a dɨ ɨlə pukə gɨrahanə, ha 

lyentɨngɨn ɓa doro ma dɨ ɨl shingɨn shee ɗiki mya ɓə kərən a ‘ye muɗi twa 

ka gɨrahanə, ndi ma dɨ ɨl shingɨn mgban, neka gətə nda pɨrə ka shingɨn a 

kooto. 

 

(2) Malɨmte dɨ kərdə byelə satə naasə mgban shi dortə, ɓa dor kwaki mi kpan-

kpanye heɗə-heɗə, kpanədarən ka nzaa tɨfedarən a tən myee kərdə shingɨn. 
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(3) Nngwamnati naasə mgban ha lyenta ɓwaare ɓa bɨldə le a pukə təkə-təkətɨ 

(1) a vor təkətɨnə anda byelə satɨngɨn shi dorte mya dɨ ɨlə tamdə. 

 

(4) A ha ngwamnati naasə mgban ha lyenta ɓwaare aa mba vətə vədə tɨfe gə 

mya ɗɨm byelə satə naasə mgban shi dortə ‘ye mya dɨ ɨlə pukə gɨrahanə 

naasə mgban gbɨlə shingɨn a vor bəye mya kənə a pukə gɨrahanə, mye ɓa 

nidə ha lyentɨngɨn ɓətigə koti nga koo vəte ɓa və shingɨn. 

 

(5) Ha mya ɗimə mbak-mbak ati kərti mya kərdə shingɨn, ma kpanə lyente 

kərdə shingɨn fukə, gə angɨn mgban mya zɨmgən taratɨ taa  nera haru bəu 

laka tuf (N500,000). 

8. Mya mɨnadə taa mbwatə nda kangə twa gə mɨn-mabga malɨmye ka shi dorte mya 

ɓiyanatɨrən a hee mya dɨ mootɨrəndə. 

 

9. (1) Nagi ndoo ngwamnatiti naasə mgban ha lyenta ɓwaare mbak-mbak ɓa  

gəka byelə satə naasə mgban shi dortə anə təfəgi lyentɨ hangɨn,   myee dɨ 

ɗa lyentə a hangɨn, wule lyente təna dɨ ɗa ka shee kana kat mya leyə nə ha 

lyentɨngɨn. 
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(2) Nagi ndoo ngwamnatiti naasə mgban ha lyenta ɓwaare mbak-mbak ɓa 

nzaadə təfəgi lyentədarə ka niha təna dɨ nidə ləməgi satə kat ‘ye a pukə ha 

lyentɨngɨn a kwa-təfəgye ɓa ɗɨkə ɗɨm tɨfe anə byelə satə naasə mgban shi 

dorte mya dɨ ɨlə pukə gɨrahanə. 

 

10. Ɗashi-kpaki kaɓa kpan mye kana kir itɨ ngwamnatiti naasə mgban ha lyenta 

ɓwaare a pukə gɨrahanə ite kɨɗa byelə satə naasə mgban shi dortə a kpak-kpaktə, 

nagi verəuti mya verəudə byelə satɨngɨn ka shi dortɨngɨn mya ɓə sha və ndəng ma, 

ɓwaare, naasə mgban vɨre dɨ ɨl shingɨn, kooto kana nzaa angɨn sə, nzə-lyente ɗa 

shingɨn naasə mgban ma kpanə ha lyentɨngɨn ɓa pɨrə gbərəwe kiwatə hiɗə. 

 

11. (1) Ndəng iti ha lyenti ɓwaare ɓa kərdə byelə satə, dɨmadə ləngɨn bwang ɓa  

saɓwaa təfəgi lyente peyi ka njiya ha bwange ka kangə mgba  hada 

ngwamnatitɨ bətɨ njiya Nijeriya. 

 

(2) Kat ka itɨngɨn, təkə-təkətɨ (1), mya kərdə vədə byelə satə a ha a kpanə 

ɓwaarenə dɨ mwi nagi ya dɨmadə byelə satɨngɨn ɓa saɓwaa ha mya dɨ 

kərdə. 
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12. (1) Ha lyenta ɓwaare ɓa mba kərtə kərdə byelə satə ite wule shinə-                                                                                                                                                                         

 

(a) Shi dorte ha lyentɨngɨnnə dori gə təfəgi lyentə darən ka ji-lyentɨ  

gɨra jiya gəkɨlə lyentə a vor hadərən ɓəmmbə anda vədə byelə 

satɨngɨn ɓa- 

(i) Tukuta shee lyentɨ gɨra njiya a dɨ nidərən ka ɓongtə ka nagi 

asə a lyentɨ gɨra njiya ɓaga ɗadən a humwa.    

(ii) Tukuta shee mya nzaadərən gə lyentɨ ha lyentɨngɨn a ‘ye ha 

lyentɨngɨn a dortɨrən. 

              (iii) Kərə ama byele a kooto naasə mgban myaa kɨltən pepe.  

(iv) Kana gbə nzɨmtə a dɨmadə kwakɨ ama a kwaka kana mya 

ɓodən. 

(v) Peyika pɨrdə ne anə nzata ama a pukə təkətɨ bəu ambiɗi tuf 

a gɨrahanə pɨrgə ha moota ɓwaarenə bagə vədə wule shi 

dortɨngɨn a hanə, kərdə wule lanə aa dɨ lyenə ka 

(vi) Kana ɓwa nidə ləməgye anə i shi-kpaki ‘ye mya dɨ koɗə 

bwayinrən; ka  
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(b) Dɨmadə ləməgi satə a ite ndəng ngɨ ɓa saɓwa ha lyentɨ gɨra njiya. 

 

(2) Kat ka itɨngɨn, sa kat mya nzaadən a təkə-təkətɨnə, malɨmtɨ ɨl tɨfe anə 

ləməgi satə, mya dɨ kərdə a ha furo ɓwaare a dɨmoo də gəkɨlə angɨn pɨrgə 

nagi ndoo wula saɓwati dɨmadə ləməgi satɨngɨn ɓa saɓwaha. 

 

(3) Ha lyenta ɓwaare ɓa mba kərtə kərdə byelə satə anda angɨn ɓa ɗɨkə mya 

ɗa ha lyentɨngɨn shi-kpake. 

           (4) Gələ təkətɨ (1), (a) ‘’Təfəgi nzaa gɨraha’’, naarəngɨnnə koɗə mbwayi shee- 

 

(a) Ha lə təfəgi lyentə naasə mgban nzaadə gɨraha ka taka koɗa mya 

koɗə ka lyentə. 

(b) Anda mye vədə tɨfe naasə mgban ɨl tɨfe, a haka nagi ndoo gɨraha 

naasə mgban təfəgi ɗa lyentə. 

 

13. Nagi ndoo ngwamnatiti naasə mgban ha lyenta ɓwaare, ɓa nguro mbak-mbak gələ 

nga kənə ji-lyentədarə təfəgye kana təna koɗə ka lyentə anə ɗɨm ɓwaare a gəkan 
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anə byelə satə naasə mgban shi dortə’ye a tɨfə wamnati naasə mgban hee lyenta 

ɓwaare  ɓəti ya gɨrahanə a nzaadən ɗɨkənə sate ati təna lee lyentə twai a vor 

gɨrahanə. 

 

14. (1) Kwaɗa təkə-təkətə (2) mbak-mbak ha lyenta ɓwaare ɓa kərdə və tɨfe anə  

byelə satə ite ka le anə ama ɗɨkənə i ləməgi sati ‘ye mya kərdərən a pukə 

təkə-təkətɨnə, tənə wule- 

 

(a) Fayelye ka ləməgi satə anə ama ‘ye mya kpəpdərən gəleda myee 

mya dɨ lyenəkarən, ji-ootə, mi ha nzatə, ji-makarantatə, naasə 

mgban imi myee dɨ luu gwaha gə nzaasərən, ngomye, ilimitə, 

lyentɨ ɗatə, gwaha ka taa, nidə lyentə naasə mgban lyentɨ ɓooshe, 

shinə kat mya dɨ ɗɨmtɨrə dɨ hee lyenta ɓwaare. 

(b) Fayelyeda ji-lyentə ka ləməgi sate mya kpəpdərən gəleda ji-lyentə, 

myee mya vərən lyentə, naasə mgban mi kpan-kpani lyente mya 

taɗə dɨ nagi ndoo ha lyenti naasə mgban myee dɨ ɨl wule 

kpanətɨngɨn. 
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(c)  Fayelye ka  ləməgi sate mya kpəpdərən anə ndəng nzɨ-ɨl lyenti, 

nzɨ-dor mgba ləməgye naasə mgban ma wamnati naasə mgban ha 

lyenta ɓwaare a vən lasintə gə pɨrtə a vor lyentɨ leetə naasə mgban 

lyentɨ ɗatə ka nzaa-mgba ləməgye naasə mgban ndəl mba lyentə. 

(d) Ləməgi sate a nzə-mbwa taa shemti ɓa ɨlə, a pa nidə luu taa shemtə 

kana nza ati mye və humwa bɨldə ləməgi satɨngɨn a ‘ye mangɨn a dɨ 

ɨlə; ka 

(e) Byelə sate dɨ bɨldə ɓwaara a shika kawatə naasə vədə byelə satə zə 

haka ji-lyente a ofisye, myee dɨ koɗə mbwayi le, myee dɨ nzadə 

mba gɨraha anə nagi ndoo ɗa shi-kpaki. 

 

(2) Ha lyenta ɓwaare ɓa mba dɨmatə dɨmadə nagi ndoo byelə sati ite ka byelə 

satə anə ama anda- 

 

(a) Anda mangɨn a mya dorshe anə mwa ati a mya dɨmaa 

shingɨn; naasə mgban 

   (b) Ləmagi satɨngɨn nee a təfəgi ɓwaare. 
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(3) Ha bɨldə i ləməgi sati ‘ye mya bweləngrən a təkətɨnə, ɓa gəə sə mooti a 

haka ɓwaare anda moota ɓwaare anə ləməgi satɨngɨn pɨrgə gbəte mya gbə 

ləməgingɨn gəda mangɨn a ləməgi satə a gə nəngɨn, ha lyenta ɓwaarengɨn a 

ite mya zəka nyittə a hakarə, ɓa mba dɨmatə dɨmadə ləməgi satɨngɨn koɗə 

mbwayi təkətɨ bəu ambiɗi fwat (2) a vor gɨrahanə. 

 

15. (1) Ha lyenta ɓwaare ɓa mba kərtə kərdə ləməgi satə ite pedə wule shinə. 

 

(a)  Shi mgba dɨmata lyentɨ ngalatə ka lumoye naasə mgban byelə satə 

anə taa a mya ɗɨmə dɨ haka ama naasə mgban shi mba dɨmatə a 

təfəgi ngalatə naasə mgban ɗɨm tɨfe anə byelə satə, haa hwuna 

wuna wule mgba dɨmatɨ shi ngalatɨngɨn naasə byelə satə ɓa saɓwaa 

moota myee kwaɗa mbwayi shingɨn ka satə ati taa ndəng sədə a 

təkə-təkətɨnə a ɓa kərə ama na aa asə mgban nagalatə ka vədə 

humwa dɨmadə ləməgi satɨngɨn. 

(b) Anda dɨmadə byelə satə ɓa saɓwaa ishi ‘ye mya dɨ shala le 

anəngrən anə ama a dɨ koɗə mbwayi shingɨn; ka 

 



28 
 

(c) Shee mya kana ɓa ɗa ka humwate mya vədə gə nagi ndoo lyenti 

kongilati, taa mya vədən gə lyentɨngɨn, naasə mgban kɨləsətə peyi 

ka byelə satə a a anda mye dɨmadən ɓa jemgbɨrəmdə ɗɨm shingɨn 

naasə mgban nga vədə humwatə a haka ama.   

 

(2) Ha lyenta ɓwaare ɓa mga kartə kərdə shi dortə naasə mgban i shi dɨ vor 

sərən kat ka takə-takətɨ (1) a dɨ boyə anda shi dortɨngɨn nee bɨlshe shee 

mya ɗɨmə anə kanashi bətɨ haa ite ha lyentɨngɨnnə ɗa ka nənəngrə naasə 

mgban ɗa mya ɗa a monəngrə. 

 

(3) A haa ha lyenta ɓwaare a bɨldə ləməgi satə naasə mgban i ləməgi dɨ vor 

ləmə satə a ye dɨ madə shee mya dɨmə a itingɨn ha lyentɨngɨn ɓa və ma dɨ 

ɨl shee anə ləməgi satə təfəgye mya koɗərən mya ɓə kanashe tən ɓa vən a 

dortə. 

(4) Ha lyenta ɓwaare nagi nawula byelə sati a mya bweləngɨn a vor təkə-təkətɨ 

(1) dɨ vor təkətɨnə anda ɓwaare nee moo shee a vor byelə satɨngɨn a wule 

shee pa sɨtɨ dwata ɓwaare, nzaa jamta bətɨ haa ka, anda moota ɓwaare anə 

bɨldə shingɨn nyerə pɨrgə byelə taa mya fukəgən naasə mgban sa mya ɗɨmə 
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də anə gbərəsə shingɨn naasə mgban shala la myee dɨ koɗə shingɨn a kangə 

nəngɨn. 

 

16. Ha lyenta ɓwaare ɓa mba kərtə kərdə ləməgi satə a ‘ye pa wule shee ɓəti inə,  

      (a) Nzə-lyentɨ ɓashitə- humwata ma dɨ moo gwaha. 

(b) Ji-lyentɨ sɨtɨ- humwata ma dɨ moo gwaha. 

(c) Humwata lyentɨ byelə satə ka, 

(d) Nagi ndawula lyenti ɗati a ite gɨrahanə a mwakarə. 

 

17. Ha lyenta ɓwaare ɓa mba kərtə kərə ma dɨ ɨl ləməgi satə a wule ‘ye pa tɨfə 

ɗyegənshe naasə mgban shee mya dɨ ɗa lyentə kərən a ɨɨl shi ɗyegəntə ‘ye mi a 

gyengangə ɗyegənshi a dɨ lyenə karən.  

 

18. Kat ka itɨngɨn, a basa ləməgi a vor gɨrahanə a ite mya dor malɨmtɨ ɨl shee a və ha  

lyenta ɓwaare a wule ite mya kərdə vəsə a pukə gɨrahanə, ha lyentɨgɨn ɓa dɨmətə 

dɨmadə a basa dɨ vor ləməgim satɨngɨn a basa myaa kərdən a vor ləməgi satɨngɨn. 

 

19. (1) I ha lyenta ɓwaare ɓa mba kərtə kərə ma dɨ ɨl shee anə ləməgi satə a ‘ye  
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wule shee ɓəti inə- 

(a) Ɗi ləməgye mya kanashe karən, shee mya lyenə karən a vor 

kanashingɨn ka mbiɗiti i shi kanaha a ‘ye mya lyenərən a ha 

kanahangɨn naasə mgban, kanata ma dɨ ɨl lasɨntə naasə mgban 

lyentɨ ɗatə. 

(b) Shala leda ji-nooshe ka injiniyaye anə nooshe mya noo aa ka taa da 

ɓwaare naasə mgban nooshe mya noo ka taa da ɓwaare ite ɓa tɨlə 

sate ati dɨma le anə nəngrən-nə ɓəti dɨmaa mgbaha anə nzaa jamtə 

ka 

(c) Pərəsəta vəni bəlshe ka i shi dorti ‘ye dɨ bɨldə myee dɨ ɗa lyeni ka 

vəni ka bəlshe ka shee təna dɨ lyenə karən. 

(2) Kat ka shee peyə nə təkətɨnə, myaa dɨ kərdə shee mya dɨ ɨlənə byelə satə a 

ha moota ɓwaare diksɨki pɨrgə nagi ndawula saɓwati shingɨn ɓa saɓwaha. 

 

20. Ma kat mya kərən shee nda dɨ ɨlənə byelə satə, naasə mgban a basa dɨ vor  

ləməgingɨn, ɓa mba katə kaaha a kooto gə mya mɨna nidə ləməgingɨn a vor bətə 

bəutə mwakɨn a ite ha lyentɨngɨn a kərdə shingɨn naasə mgban, a vor bəye kooto 

ɓa ngɨlə bətə bəutə mwakɨn aɓə naa naasə mgban a betɨ bətə bəutə mwakɨn. 
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21. Mqalɨmtɨ ɨl shee mya vədə a pukətɨ bəutə kpe, mye ɓa kɨltɨrə anə pwa te. 

 

22. Kat ka itɨngɨn, sa kat gi som anə shi gɨrahanə naasə mgban, mgbalaha mya ɗa a  

pukə gɨrahanə kooto kana ɓa nidə shingɨn ite tənaa nda maɗa dɨ haka malɨmtɨ 

ɨlshingɨn a pukətɨ bəutə kpe a pukə gɨrahanə, kooto ɓa nidə nagi ndawula byelə 

sati a ite gɨrahanə a dɨ ɨlə ite a pukə ha lyenta ɓwaare, mɨni-ɓə taa ndəng ləməgi 

sati də a ‘ye mya kərə kooto nagi mɨnə ɗa. 

 

23. Nagi ndawula nzati kooto ɓa nza anə malɨmtɨ ɨl ləməgi satə a pukə təkətɨ bəutə  

kpe, kooto ɓa ɗa lyentə hamama ka lee fəra kana təna luu kaaha-kan ka təfəgye 

kana təna kɨl kaaha a vor ɓotə gə ɓe kooto aa dɨmadə le naasə mgban ndəng ama 

anə ləməgi satə naasə mgban i shi a ‘ye ha lyenta ɓwaare ɓa ɗɨm humwatə gə təna 

dɨmadərən anə ləməgi sate mya dɨ ɨlə. 

 

24. A nagi ndoo nzati a kooto ite maɗa anə ɨl aləməgi satə anə təkətɨ bəutə kpe,  

diksɨktɨ nzaa la ati ha lyenta ɓwaare ɗɨm humwatə gə təna kərdə ləməgi sate mya 

dɨ ɨl naasə mgban i shi dɨ vor shee mya dɨ ɨlə, angɨn ɓa nza-nə ha lyenta ɓwaarete 

ka ləngɨn. 



32 
 

25. (1) Haa itɨ ha lyenta ɓwaareti a kərdə ləməgi sate naasə mgban a basa dɨ vor  

ləməgi satɨngɨn anə la gɨrahanə a boyə, kooto ɓa və ha lyentɨngɨn  dokatə 

gə nga dɨmadə ləməgi sate mya dɨ ɨlə naasə mgban, a basa dɨ vor ləməgi 

satɨngɨn a və ma dɨ ɨli- 

(a)  Anda koototɨngɨn nzaadə sate ati ha lyentɨngɨn tam ka gətə 

nga kərdə ləməgi satə. 

(b) Ha mgban ha lyentɨngɨn nee ka gətə, shezə kooto a nidə 

sate ati mgba la ha lyentɨngɨn a vədən aa kənə nga kərdə 

ləməgi sate mya dɨ ɨlə naasə mgban, 

(c) Haa kooto a koɗə mwayi ləngɨndə a lee sate ati moota 

ɓwaare anə shee mya dɨ ɨlə dɨksɨki mɨni ɗa naare pɨrgə kərtɛ 

mya kərdə ləməgi satɨngɨn nagi mɨnə ɗa. 

 

(2) Nagi ndoo dokati ite kooto a vədə a koddə təkətɨnə, ngɨ ɓa lyenə ka 

təfəgye kooto a vədə a ‘ye nga narən tən kana. 

 

26. Gɨrahanə aa pa- 
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(a) Wule malɨmye mya lyebə a dɨmadərə bwang naasə mgban wule 

‘ye ɓwaare ɓa ɗərə. 

(b) Vɨnə bəlshe naasə mgban shi-kaɗəngte myagə karən a ‘ye gə 

ɓwaare tawa zə a niyi naasə, 

(c) Shee mya pedərən a vɨnə bəlshi bətɨ njiya kat, ha mya dɨ pedə shi-

kadəngtədə a bətɨ njiya kat naasə mgban, ha mya pedə shi-

kaɗəngtədə wule a mya ɗarən gə ɓwaare ta pɨri də a bətɨ njiya 

Nijeriya a monə ndəng ama naasə mgban ha pee ne pɨrgə 

ngwamnati naasə mgban ha lyenta ɓwaare. 

 

27. (1) Kat ka itɨngɨn, sa kat a vor ɓashi shi-gbəɗye, mgba dɨmatɨ gɨraha naasə  

mgban sa kat dokate kat mya nzadə, taa ndəng ama də naasə mgban ɓashi 

shi-kpake ɓa kər jerənye anə a nzə-lyenti naasə mgban itɨ ha lyenta ɓwaare 

naasə mgban ndəng ama a dɨ kangə monə ha lyenta ɓwaare,ka mɨni-ɓə taa 

ndəng nzaa ɓashitidə ite ɓa kər jerənye anə wule mingɨn gə mye kana 

dɨmadə ləməgi satə ka hubo pepetə naasə mgban a basa dɨ vor ləməgingɨn 

a mya dɨ ɨlə dɨha gɨrahanə gələ sa kat ɓa kwaɗa betɨ dɨmadə ləməgi satɨnə 
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naasə mgban ɗongə vədə lyenshee kana a pukə gɨrahanə anda myee nguro 

hamama ɓa vədə lyenshee kana. 

 

(2) Taa asə də a a vor ɓashi shi-kpake naasə mgban dɨma mgbaha gɨrahanə a a 

ɓa pɨragə ɓashitə ɓa ɓwa nagi a nzə-lyenti a a myaa vən humwatə gə nda 

dɨmadə i laməgi a və ama wule ləməgi sate nda mwadiyale ati tən ɓa 

bɨldə- 

(a) Mwagə nagi ndawula dokati naasə mgban taka təfəgi 

lyentə. 

(b) Ɗa lyetə ka shee a təfəgye aa kana, gbaktɨ kɨɗa taa, hɨr taa, 

ka ɗa lyentə ka gətə a tafəgye aa kana naasə mgban, 

(c) Sa sɨ və kala anə sɨtɨ dwatta ɓwaare naasə mgban jamte 

ləməgi satɨngɨn aa dɨ dɨmadərən anə sa mya dɨ ɨlə nə 

gɨrahanə. 

(3) Taa iti nzata ɓwaare də naasə mgban nzatə anə shi-kpake ite ɓa kər 

jerənye anə ama a dɨ luu ləməgi satɨngɨn naasə mgban dɨ mɨni dɨmadərən. 

 

28. (1) Ka sate ati iti ləməgi sati a pukə ha lyenta ɓwaare ite ɓodə ləməgi satɨngɨn  
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‘ye mya takarən som-som a vor naarə shee mya ɓodərən a vor gɨrahanə aa 

dɨ ngɨlgərən gə vor shee mya dɨmadərən a ‘ye mya dɨ ɨlə gə mya 

dɨmadərən a pukə sa gɨrahanə a boyə, shezə a vor nagi ndoo lə, ha lyenta 

ɓwaarengɨn a ha mya vədə malɨmtɨ ɨl shingɨn də ɓa nidə sate ati ndəng 

ləməgi sate mya dɨ ɨlə nee a vor ‘ye mya takarən som-som a təkəyi 11, 12, 

14, 15, 16, 19, 20 naasə mgban 21i gɨrahanə. 

 

(2) Anda ha lyenta ɓwaarengɨn a ha malɨmtɨ ɨl shingɨn a pukə təkə-təkətɨ (1) a 

bənggə le ati, ləməgi satɨngɨn tam a vor ‘ye mya bweləngrən a təkə-təkətɨ 

(1), mye ɓa və ma dɨ ɨl ləməgi satɨngɨn. 

 

(3) Anda ha lyenta ɓwaarengɨn a ha wule malɨmtɨ ɨl ləməgi satɨngɨn ‘ye mya 

boyə təkə-təkətɨ hiɗə (1) a bənggə le ati ləməgi satɨngɨn nee a vor ‘ye mya 

bweləngrən a vor təkəte mya bweləngrə a vor təkə-təkətɨ (1) ngɨ ɓa vədə 

lyenshe a haka ma dɨ ɨl ləməgi satɨngɨn. 

 

29. (1) Hiɗə ka likɨtɨ kpe naasə mgban, ite bətə aanda tɨlə hiɗə ka likɨtɨ kpetɨngɨn a  
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kondoo kiwati, kondoo ha lyenta ɓwaare ɓa və ma kpanə ɓashitɨ bətɨ njiya 

Nijeriya kat zərgi nzaa ɓashite təna ɓashiyə a kiwatɨngɨn, malɨmtɨngɨn ɓa 

bɨldə shee ɓəti inə- 

 

(a) Furo shee ha lyentɨ ɓwaarengɨn a nzaadərən, sa ɗiki təna ɓə 

kərdə byelə satə ‘ye mya ɨlə dɨ ha karən ka mgbalə sa ɗiki 

təna ɓə kardərən. 

(b) Furo nyitte ɓwaare a nyisərən a pukə gɨrahanə ka mgbalə 

kwa-təfəgye təna nguro nə lyentɨngɨn ka sa ɗiki təna ɓə 

kərdə lyentɨngɨn. 

(c) Bwe ləməgye anə satə ati dəng kooto mwa ka nzaa leda ha 

lyenta ɓwaarengɨn a ite kərdə byelə satə ka byele anə ha 

kpanə ləməgi  sate mya kərdərən. 

(d) furo malimi nyit byelə  sate a ‘ye ha lyenta ɓwaare aanda 

ɗa asə a nəngrən tɨla a bətə bəutə mwakɨn a mbiɗi hiɗə a 

likɨtɨ bəutɨ kiwate mya nzaa ɓashitə də ka mɨni təktɨ kpetɨ 

bəyingɨn ‘ye malɨmtɨ nyit byelə  satə a ɗa ‘ye ha lyenta 

ɓwaare aanda ɗa asə a nəngrən zə bətɨngɨn. 



37 
 

(e) Furo malimi nyit byelə  sate ha lyenta ɓwaare a luwo ka 

furo ‘ye nga ɗa lyentə a nəngrən . 

(f) Təktɨ kpetɨ furo bəye ha lyenta ɓwaare a nguro ngaɓə ɗa 

lyentə anə malimi byelə satə. 

(g) Furo taa mbwamte kat ha lyenta ɓwaare a luwo təna ɓə ɗa 

lyentə anə malimi nyittə, 

(h) ka furo ji-lyente a ha lyentɨ ɓwaare a ‘ye dɨ lyeni mba-dɨ-

mba, a myee kangə nə lyentə anə ɓashitə anə malimi nyit 

byelə  satə ɗɨkənə furo taa ha lyenta ɓwaare a kɨɗan gə 

ɓashitə anə malimi nyittɨngɨn. 

 

(2) Nagi ndoo ha lyenta ɓwaareti, ɓa və mbiɗitɨ ɓwaare dɨ kwa-təfəgi wule 

matɨ-waane ka waya hawe naasə mgban, anda təfəgi matɨ-waane ka waya 

hawe aanda nza dɨ haka wamnati naasə ha lyenta ɓwaare dɨ i shi lyentɨ 

ɗiyə. 

 

(3) Ma kpanə ji-ɓashitə kat ɓa vədə dorshe mya vən a tɨfə ha lyenta ɓwaare 

dɨha dorshe, intanettə ka mɨni ɓə dɨha shi lyentɨ ɗiye hiɗə. 
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(4) Ma kpanə ji-ɓashitə kat ɓa boyə ma anə raame ka mbiɗiti i membe kpan-

kpani ‘ye a vor komitite ngwamnati a nzaadə dɨ haka majalisate dɨ koɗə i 

kpantə ka ma anə raame ka mbiɗitɨ membe komitiyi ‘ye ngwamnati a 

nzaadərən gə nidə lyenta majalisate dɨ koɗə i kpantə ɗɨkənə ma anə raame 

ka mbiɗitɨ membe komitiye ‘ye anə lyenta ngwamnati ka mi ha lyente a 

gyengə majalisatɨ kpantə ɓe likɨtɨ fwat aa pɨrə a vor kiwatɨngɨn te mya 

vədə anə nagi ndoo dorshi a kiwate mya vədərəndə, təna dɨmadərən bwang 

a vor dortə ka mɨmi a kwa-təfəgi ɗa lyentə ka shi ɗiye. 

(5) Ndi ma kpanə ɓashitə kat ɓa kangə a ɗadə nagi ndoo dorshi ka kwa-

təfəgye dɨ kaddə lyentə karən ka mɨn i dorshi ‘ye təkətɨnə ɓa ɨlə ka mɨni 

nzaadə i kwa-təfəgi lyentɨ dorshi ‘ye ma kpanə ɓashitə a mwakarən a 

narən təne twai. 

(6) Ndi ma kpanə ɓashitə a vor nitə dan a vor lyente hɨngənnə a vor gɨrahanə, 

ɓa nzadən mbak-mbak anə satə ati nagi ndoo ha lyenti a ha gɨrahanə a nyit 

shee də tən kodə kpakə-kpakə ka shee gɨrahanə a nzaadərən. 

(7)  Makpanə ɓashitə ɓa və mi majlisatɨ kpantə ripottɨ kiwatə hiɗə ka likɨtɨ 

fwat naasə mgban janga-gərə a kondo kiwati ite ɓa payadə shee anə kiwati 

pɨri anə zərgi ɓashite mya ɓashiyə hyeɗə-hyeɗə a pukə gɨrahanə, ɓashiye 
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mya ngɨlgərən a kondo nzati ɗate mya ɗa myabə ngɨlgal ɓashiyingɨn, 

taangrən, taa mya mbwa a nəngrən ka shi gbəɗye mya kanarən. 

(8) Wule ripottɨngɨn, ɓa byelə kuɓuk anə ɓəra hwoɗi kpani lyentɨ ɓashitə a 

ɓərə gə nga nyerədə ha lyenta gomnati naasə mgban ha lyenta ɓwaare gə 

təna lyenə ka gɨrahanə. 

(9) Gə byele anə təkətɨnə, shee mya waati- 

(a) Ngwamnati payadə nagi ndoo wule ha lyentɨ ofisti, ha 

lyenta soje, ha lyentɨ ngalate ngwamnati a nzaatə, ha lyente 

a pukə ngwamnati, naasə mgban itɨ lyentɨ dɨrmati a pukə 

ngwamnati (ka ofista ma kɨt njiya) naasə mgban nagi 

ndawula lyenti ngwamnatiti ite nza nənəngrə naasə mgban 

ha lyenta ɓwaare, ka 

(b) “Byelə satə naarəngɨnnə ati nagi ndoo lə a mya lyenəkan a 

vor gɨrahanə a dɨ bwele anə ləməgi satə ‘ye payadə nagi 

ndoo ləməgi sati a ‘ye ngwamnati ɓa kɨsə naasə mgban ha 

lyenta ɓwaare ka ləməgi satə a ‘ye ha gɨrahanə ɓa sa-

ləngrən kana nzaati nagi ndoo ha lyentɨ kɨshi a vor nago 

ndoo kwa-tɨfə kat ka shi lyentɨ ɗiye.  
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30. (1) Mgbalə gɨrahanə-nə ati, nga gwadə aa ati nga pɨrə duɓo təfəgye mya dɨ  

koɗərən myaɓə ɗɨm shee anə shi dortə ka ləməgi satə, mɨni-ɓə aa 

mgbalərənə ati nga ngɨlagə lyente mi kpan-kpani hee lyentɨngɨn anə ɗɨm 

shee anə byelə satə a ‘ye ɗɨm pɨrtə a təfəgi ɓwaare. 

(2) A ha ɗile anə sate ati shi dortə naasə mgban ləməgi satə ɓa mba pɨrtə pɨrə 

təfəgi ɓwaare wule ɗiləngɨn kana maɗa a pukə gɨrahanə, mye ɓa koɗə ka 

ɗiləngɨn a kwa-təfəgye mya nzaarən anda aa wule ‘ye mya gɨrahanə a 

kərdərənnə. 

 

31. A vor gɨrahanə- 

     - “Nzə-ɨlshe,“  sɨnə nagi wonə a dor malɨntə  ɨlshe anə byelə satə a pukə gɨrahanə, 

“Malɨmtɨ ɨlshe” kotə nagi ndawula nyitshi anə byelə satə anə gɨrahanə, 

    - “Kooto” naarəngrənə kootətɨ kpantə naasə mgban kootətɨ kpantə a bətɨ njiya kat. 

      Njiya some sɨnə nagi ndoo njiya a a aa bətɨ njiya Nijeriyanə. 

     - “Byelə satə” payadə shi dortə kat, malɨmye ka byelə sate mya kəpdərən ngi a 

ndoo kwa-tɨfə ko a dortə, shi ɗiye, fyemi niitə, korme, shi byele ka mbiɗisərən. 
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      - “Ha lyenta ɓwaare” naarəngrənə ati, lyentɨ gɨraha, ofis, lyentɨ ɓashitə, lyentɨ 

dɨrmatə naasə mgban lyentɨ shala leda ngwamnati paya ka hee niyi lyenye, hee 

shala le, komitiye, hee nzaa lyentə ‘ye a pukə luro njiya ka nagi ndoo basa a vor 

heengɨn  paya ka aa ati komitiye ka myee a njiyasərənnə ɓəmmbə a ‘ye mya dɨ 

gwaɗərən nagi kat naasə mgban gbɨle ka taada ɓwaare naasə mgban ‘ye lyeni ka 

taada ɓwaare ka ‘ya nza nənəngrən dɨ ɨla ɓwaare shi lyentə, dɨ ɗa ɓwaare lyentə 

naasə mgban dɨ lyeni ka taada ɓwaare. 

    - “Shi dortə ka malimi kəptə” naarərəngnə shi dortə nagi ndoo kwa-tɨfə a ‘ye mya 

ɗatɨrən naasə ‘ye mya lyenəkarən, luwo, ɗɨmə naasə mgban itɨ ha lyenti a kɨsə 

nagi ite nza nənəngrənə a ‘ye pedə wule ləməgye ɓwaare a dɨ moo a vor səngrən- 

(a) Dorshi anə nagi ndoo lə. 

(b) Ləməgi sate mya doro naasə mgban mya kapdərən naasə mgban i 

shi lyenti ka mɨni nagi ndawula sɨlyenti a mya dɨmadən dɨ vor 

byelə satə a mya doro naasə mgban mya kəpdən. 

(c) Duɓwe, naasə mgban i dorshi ‘ye dɨ bwele anə nagi ndawula sə a 

avor naasə mgban payakan nagi dɨ ndoo tɨfə. 

(d) Malɨmtə, Katitə, Fomtə, Maptə, shala shee, Graftə naasə ɗuwo 

sheemye. 
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(e) Fototə, Fimtə, Fyemi fimtə, Fimtɨ ozotə, tyeptə naasə mgban i shi 

lyenti a vor ‘ye hiɗə naasə mgban pɨrgə hiɗə a ‘ye fyemi nitə agə 

vorsərən gə təna mba ɗatə (ka naasə mgban aa kagwahada i shi 

lyenti) mya dɨma wulengrən. 

 

- “Minista naarəngɨnnə ma mya vən lyentɨ kpantə i nidə ləməgi satə. 

- “Ma” paya ka ha lyentɨ pee ne i ɓwaara hiɗə ka i ɓwaare furi-furi, nagi nda i pee nə, 

naasə mgban i ɓwaara hiɗəti dɨ lyeni a nənəngrən naasə mgban i ɓwaare furi-furi. 

- “Ləmə sati nə-ne” naarəngɨnnə nagi ndawula byelə sati a tɨfə ngwamnati a ite mya 

kɨsə anə ama leeti, shezə, taa byelədə a bwele anə lyente mangɨn a dɨ ɗa a ha 

lyenta ɓwaare ka mi kpani ha lyentə. 

 

32. Mya wa gɨrahanə ati, ɗɨm ne anə byelə satə 20011. 
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HƗN MWAKA SATE ATI DƗ KWA-TƏFƏGI TƏKƏTƗ 2 (1) I GƗRAHA DUƁO 

GƗRAHA C.A.P A2, HIWAYE I BƏTƗ NJIYA NIJERIYA 2004 KA SATƏ ATI 

INGNƏNƏ DIYALƏ FYEMI MALƗMTE MAJALISATƗ KPANTƏ KA ITE DƗ 

KOƊRƏ A LYEBƏ. 

 

.................................................. 

SALISU ABUBAKAR MAIKASUWA, mni 

NZƏ-DORSHI MAJALISATƗ KPANTƏ 

27TH KA LIKƗTƗ TUF, 2011. 
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Kwakɨ 

gbɨlɨmə      

malɨmtɨnə 

Kwakɨ gɨrətɨ 

malɨmtɨnə 

Shee a vor  

malɨmtɨnə 

Fəra mi 

majalisatɨ 

kpantə a ɗɨk 

tɨfedə 

Fəra mi 

majalisate dɨ 

koɗə i kpantə 

a ɗɨk tɨfedə 

Malɨmtɨ 

ɗɨm ne anə 

byelə satə 

2011 

Gɨraha gə shi dortə 

ka byelal satə a 

ɗɨmə a pɨrə tɨfə 

ɓwaare aa ka otə, 

kəpdə shi dortə ka 

byelə satə gə 

ɓwaare a ɗɨmə 

ɗol,nidə shi dortə 

ka byelə satə gə ɓe 

asə aa gərən gə ite 

tən ɓa gəə mba-dɨ-

Gɨraha gə shi dortə 

ka byelal satə a ɗɨmə 

a pɨrə tɨfə ɓwaare aa 

ka otə, kəpdə shi 

dortə ka byelə satə 

gə ɓwaare a ɗɨmə 

ɗol,nidə shi dortə ka 

byelə satə gə ɓe asə 

aa gərən gə ite tən 

ɓa gəə mba-dɨ-mba 

ka shee ɓwaare a dɨ 

 

 

24TH KA 

LIKƗTƗ TUF, 

2011 
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mba ka shee ɓwaare 

a dɨ moo ka mɨni 

nisərən gə ɓodə 

mba dɨmata ndəng 

ama, kəpdə mi 

kpan-kpani ha 

lyentə gə səhasa ɓa 

ɓwarən tən kana 

dɨmadə wule i 

ləməgi sati aa ka 

ɗɨm tɨfa ɓa ɗaasə ka 

koɗə tfəgye kana gə 

ɗashingɨn ka wule 

‘ye pasatɨrən. 

moo ka mɨni nisərən 

gə ɓodə mba dɨmata 

ndəng ama, kəpdə 

mi kpan-kpani ha 

lyentə gə səhasa ɓa 

ɓwarən tən kana 

dɨmadə wule i 

ləməgi sati aa ka 

ɗɨm tɨfa ɓa ɗaasə ka 

koɗə tfəgye kana gə 

ɗashingɨn ka wule 

‘ye pasatɨrən. 
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Hɨn mwaka sate ati hɨnə nza hamama koɗi ka malɨmtɨnə dɨ ha shala la majalisatɨ kpantə a 

nzaadən, hɨn naa angɨn mgban diyalə angɨn nee twa sɨne mɨni diyalə ɓəkoɗə kwa-təfəgye 

gɨrahanə a nzaadən Cap, A2, hiwatɨ njiya Nijeriya2004. 

                                                                                                                                                                                 

................................................... 

Hɨn mwa.                                                                                                                                                      

SALISU ABUBAKAR MAIKASUWA, mni 

                                                                                                                                                                      

27TH KA LIKƗTƗ TUF, 2011. 

                                                                                                                                                                             

................................................. 

                                                                                                                                                                         

DR. GOODLUCK EBELE JONATHAN. GCFR                                                                                                                                                                                                                                         
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Ma kpanə bətɨ njiya Nijeriya, 

                                                                                                                                                                         

28TH KA LIKƗTƗ TUF, 2011. 

 


