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ÀJỌ TÓ Ń RÍ SÍ ÈTÒ ỌGBÀ Ẹ̀WỌ̀N LÓRÍLẸ̀-ÈDÈ NÀÍJÍRÍÀ 

(NIGERIA PRISONS SERVICE) 

 

 

 

ÌWÉ ÌDÁNILẸḰỌ̀Ọ́ NÍPA Ẹ̀TỌ̀ ́ÀTI OJÚṢE ÀWỌN ẸLẸẂỌ̀N 

 

 

 

A tẹ ìwé yìí jáde láti ara iṣẹ ́àkànṣe àjọ tí ó ń rí sí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn láwùjọ. Iṣẹ ́àkànṣe yìí jẹ ́

ti àjọ tí ó ń rí sí ètò ọgbà ẹ̀wọ̀n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Nigeria prison service) àti àjọ tí ó ń rí 

sí àtúnṣe àti ìrànwọ́ fún àwọn ẹlẹẃọ̀n (The Prisoners Rehabilitation and Welfare Action) 

pẹ̀lú ìrànwọ́ ẹ̀ka aláṣẹ ìlẹ̀ Gẹ̀ẹ̀sì tí ó ga jù (British High Commission). 
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ÌFÁÀRÀ 

Àjọ tó ń mójútó àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìfarajìn láti rí i dájú pé àwọn ẹ̀tọ́ 

àti ojúṣe àwọn ẹ̀lẹ̀wọn fẹsẹ̀ múlẹ̀ daindain fún ààbò àti ìṣe-déédé àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú 

ìlànà àjọ tó ń mójútó ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lágbàáyé.  

 

Àtẹ̀jáde yìí dá lórí ètò àti òfin ìtọ́jú àwọn ẹ̀lẹẃọn tí àjọ̀ “United Nations” fi lélẹ̀. Bákan 

náà nì ó wà nínú ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òfin ọgbà ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú ìlànà àjọ tí ó ń rí sí ètò 

ọgbà ẹ̀wọn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.  

 

Fún Ìbéèrè àti àlàyé lẹḱùn-únrẹŕẹ ́lórí àwọn ẹ̀tọ́ àti ojúṣe àwọn ẹlẹẃọ̀n tí ó wà nínú ìwé 

ìléwọ́ yìí, ẹ kàn sí àwọn aláṣe ọgbà ẹ̀wọ̀n gbogbo.  
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Apá Kìn-ín-ní 

Ẹ̀tọ́ Àwọn Ẹlẹ́wọ̀n 

O ní àwọn ẹ̀tọ́ àti ojúṣe wọ̀nyí gẹǵẹ ́bíi ẹlẹẃọ̀n:-  

Ẹ̀tọ́ láti má wà látìmọ́lé lọ́nà àìtọ: 

 A kò gbọdọ̀ ti ẹnikẹńi mólé láìśi àtìlẹýìn àti àṣẹ láti ẹnu adájọ́ kọ́ọ̀tu ìjọ̀ba tí ó kún ojú 

òṣùwọ̀n. 

Ẹlẹẃọ̀n tí Ọ̀gá àgbà Alábòjútó ọgbà ẹ̀wọ̀n bá gbà sí àhámọ́ rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ sí gbogbo ohun èlò 

láti bá Amòfin, ẹbí àti ọ̀rẹ ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ bí kìí bá ṣe ẹni náà, tí orúkọ rẹ̀ wà nínú ìwé aṣẹ 

ìfimúni. Ìpín kéje (7):  Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun), 

2011. 

Ẹ̀tọ́ láti jẹ́ kí ẹlẹwọn mọ ẹ̀tọ́ àti ojúṣe rẹ̀: 

 Ní kété tí a bá ti gba ẹlẹ̀wọ̀n wọlé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ni wọ́n gbọdọ la ẹlẹẃọ̀n náà lọ́yẹ̀ nípa 

ẹ̀tọ́ àti ojúṣe rẹ̀ ní èdè tí ẹlẹẃọ̀n náà gbọ́, tí yóó sì yé e yékéyéké. 

Ẹ̀tọ́ láti ní Agbẹjọ́rò:  

 Ẹlẹẃọ̀n kọ̀ọkan ní ẹ̀tọ́ láti gba agbejọ́rò tí ó bá wù ú àmọ́ bí kò bá lówó tó tó gba 

agbẹjọ́rò fún ara rẹ̀, wọn gbọdọ pèsè agbẹjọ́rò fún un lọ́fẹ̀ẹ.́  

Láti fún un ní ànfààní àwíjàre, ẹlẹẃọ̀n tí ìgbẹj́ọ́ rẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ yóò ní ẹ̀tọ́ láti bèèrè fún 

ìrànwó òfin ọ̀fẹ ́bí irú ìrànlọ́wọ́ bẹẹ̀́ bá wà, gbígba àlejò láti ọ̀dọ̀ Amòfin rẹ̀, ṣíṣe àti fifún 

un ní “àwọn ìmọ̀ràn àṣìrì. Ó lè ṣe é bí ó bá fẹ ́ láti pèsè àwọn ohun èlò ìkọ̀wé fún un. 

Ìfọ̀rọ̀wánilẹńuwò, láàrin ẹlẹẃọ̀n àti amòfin rẹ̀ lè wáyé ní gbàgede ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ jẹ ́ibi 
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tí alábòjútó ọgbà ẹ̀wọ̀n ti lè gbọ́ o. Ìpín Igba ó lé méjìlélàádọ́ta (252): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́

Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun) 2011. 

Ẹ̀tọ́ láti pe ẹjọ́ kò-tẹ́mí-lọ́rùn:- 

 Ẹlẹẃọ̀n ní ètọ́ láti pe ẹjọ́ kò-témi-lọ́rùn láàrìn ọgbọ̀n ọjọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ tí a dá ẹjọ́ rẹ̀  

Olùjẹj́ọ́ kò-tẹ-́mi-lọ́rùn yóò ní ànfààní láti rí amòfin rè tàbí ẹni yòówù tí ó bá wù ú láti ba 

sọ̀rọ̀ tí ó bá dálé ejo kò-tẹ-́mi-lọ́rùn ní àkókò tó bá bójú mu, lọ́jọ́kọ́jọ́ nínú ọ̀sẹ̀ ní 

gbàgede ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ jẹ ́ ìṣojú alábòjútó ọgbà ẹwọ̀n. Ìpín Igba-ó-dín-okòó ó lé 

mẹŕin (176): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́ Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun), 2011.  

Ìpèsè omi mímu yóò wà fún gbogbo ẹlẹẃọ̀n tí ó bá ní lò rẹ̀ fún mímu. Ìpín Ọ̀ ọ́dúnrún 

dín méjì lé lọ́gbọ̀n: Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́ Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun), 

2011. 

Ẹ̀tọ́ sí Oúnje: 

-  Ẹlẹẃọ̀n kọ̀ọkan yóò ní ẹ̀tọ́ sí oúnjẹ ́ asaralóore tí yóò fún ún ní okun àti agbára 

láti ṣe iṣẹ ́àṣekára tí a óò gbé fún un.  

- Oúnjẹ̀ tí ó sara lóore ní a gbọdọ̀ máa gbé fún àwọn ẹlẹẃọ̀n.  

- Ẹlẹẃọ̀n tí n retí ìdájọ́ àti onígbèsè lè pèsè oúnjẹ fún ara wọn àti ohun yòókù àmọ́ 

bí onígbèsè kò bá fẹ ́ṣe bẹẹ̀́ yóó lẹt́ọ̀ọ́ sí oúnjẹ tí wọ́n máa ń pèsè ní ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

Ẹ̀tọ́ sí omi mímu 

Ìpèsè omi mímu yóò wà fún gbogbo ẹlẹẃọ̀n tí ó bá ní lò rẹ̀ fún mímu. 

Ìpín Ọ̀ọd́únrún dín méjì lé lọ́gbọ̀n: Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-

èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun), 2011. 
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Ẹ̀tọ́ láti máa ṣeré ìdárayá lójoojúmọ́:  

- A ní láti gba àwọn ẹlẹẃọ̀n láàyè láti máa dárayá lójoojúmọ́  

- Àwọn ẹlẹẃọ̀n tí a kò yanṣẹ ́fún níta gbangba yóò ní ẹ̀tọ́ làti dárayá níta gbangba 

bí alábòójútó ètò ìlera bá se rò pé ó dára fún àláfíà àti ìlera wọn  

- Ẹni tí a dájọ́ ikú fún yóò ní ẹ̀tọ́ láti dárayá fún wákàtí kan pẹ̀lú àmójútó àwọn 

alaṣẹ̀ ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

Ẹ̀tọ́ sí ètò Ìlera:-  

- Ní kété tí a bá ti gba ẹlẹẃọn wọlé ni alábòójútó ètò ìlera yóò ṣe àyẹ̀wọ fún wọn 

lẹýìn èyí ni yóò kọ ohun tí ó rí nípa ẹlẹẃọ̀n náà sínú ìwé ìrántí ìlera ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

- Alábòójútó ètò ìlera yóò ṣe àyẹ̀wọ ìlera àwọn ẹlẹẃọ̀n kí wọ́n tó dá wọn sílẹ. A kò 

sì ní dá ẹlẹẃọ̀n sílẹ̀ láìsí àyẹ̀wọ̀ tó péye lágọ ara rẹ̀ àfi bí ó bá sọ fúra rẹ̀ pé ara 

òun kò dá lẹńu iṣẹ ́tí wọ́n gbe fún un, alábòójútó ètò ìlera yóò jẹŕìí sí i pé ó tọ́ kí 

ẹlẹẃọ̀n tí a da sílẹ̀ máa lọ láìléwu.  

Gbogbo ẹlẹẃọ̀n tí wọ́n bá fẹ ́gbé lọ láti ibìkan sí ibòmíràn ní láti ṣe àyẹ̀wò ìlera rẹ̀ 

fínnífínní lọ́dọ̀ ọ̀gá oníṣègùn òyìnbó láàárìn wákàtí mẹŕìn-lé-lógún kí wọ́n tó gbé e 

pẹ̀lú ìwé ẹ̀rí tó dájú pé ó ní ìlera pípé fún ìrìn-àjò. Ìpín méjìlá-lé-lọ́gọ́rùn ún (112):, 

Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. 

- Ìpín mẹj́ọ-lé-igba (208): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe 

tuntun). 
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Ẹ̀tọ́ láti gba ìwé àti láti rí àwọn àlejò:- 

Ẹ̀tọ́ láti gba ìwé àti àlejò wà ṣùgbọ́n ó wà pẹ̀lú òfin. Ọ̀gá ọ̀gbà  ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yẹ 

gbogbo ìwé tí a kọ sí ẹlẹẃọ̀n wò kí a tó fún ẹlẹẃọ̀n.  

- Gbogbo ẹlẹẃọ̀n yàtọ̀ sí àwọn tí a dájọ́ ikú fún ló lẹt́ọ̀ọ́ láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní 

àkókò tí a ya sọ́tọ́ fún irú ohun bẹẹ̀́ lójoojúmọ́. Wọn lè bá ọ̀rẹ̀, olùdámọ̀ràn wọn 

sọ̀rọ̀, bẹẹ̀́ ni wọ́n lè kọ lẹt́à, wọn sì lè gba lẹt́à.   

- Ní kété tí a bá tí gba ẹlẹẃọ̀n wọlé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ó ní ẹ̀tọ́ láti fí ibi tó wà tó àwọn 

ẹbí rẹ̀ létí nípa kíkọ ìwé sí wọn tàbí kí  alábòójútó àwọn ẹlẹẃọn bá a pe àwọn ẹbí 

rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọrọ̀ 

- Ẹlẹẃọ̀n lẹt́ọ̀ọ́ láti bá àwọn agbẹjọ̀rọ̀ wọn àti aṣojú orílẹ̀-èdè wọn sọ̀rọ̀ bí wọn kí i 

bá ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.  

- Tí ẹlẹẃọ̀n tó ń ṣe àárẹ̀ tó lè la ẹ̀mí lọ bá fẹ ́rí àwọn ẹbí àti ará rẹ̀ alábòójútó ètò 

ìlera lè pàṣe nípa kíkọ ìwé láti jẹ ́kí ẹlẹẃọ̀n náà rí ìtọ́jú tó péye gba nílé ìwòsàn bí 

ó bá tọ́ lójú rẹ̀.  

- Àwọn ẹlẹẃọ̀n tí a fi ẹ̀sùn tí ó lè la ikú lọ kàn yóò ní àǹfààní láti máa bá àwọn ẹbí, 

ará, ọ̀rẹ ́àti olùdámọ̀ràn ńipa ètò òfin sọ̀rọ̀ bákan náà ní wọ́n lè kọ lẹt́à, wọ́n sì lè 

gba lẹt́à.  

Ìpín mẹj́ọ-lé-igba (208): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe 

tuntun), 2011. 

Ẹ̀tọ́ láti kọ́sẹ́ àti láti ṣe àtúnṣe:- 

 Tí a ba ti gba ẹlẹẃọ̀n wọlé, yóò fara hàn níwájú ẹ̀ka tó ń gbani wọlé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n 

láti lè sọ irú iṣẹ ́tí ó lè kọ lérèdí àti yípadè sí rere.  
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Ẹ̀tọ́ sí ìbùsùn tó bójù mu:- 

 A gbọdọ̀ pèsè ibùsùn tó bójú mu fún ẹlẹ̀wọn  

Ẹ̀tọ́ láti dáàbò bo ohun ìní ẹlẹ́wọ̀n:- 

 owó àti nǹkan ìní àwọn ẹlẹẃọ̀n yóò wà lábẹ ́àabò ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọn, a ó sì kọ wọ́n sílẹ̀ 

nínú ìwé ìrántí ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

 

Ẹ̀tọ́ láti jẹ́ kí ọmọ-ọwọ́ tí kò pé oṣù méjìdínlógún wà pẹ̀lú ìyá rẹ̀:- 

-  Ọmọ ọwọ́ tí kò tíì pé oṣù méjìdínlógún àbi tí kò tìì já lẹnu ọmu lè wà pẹ̀lú ìyá rẹ̀ 

ní ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

- Níbi tí a bá gba ọmọ kékeré jòjòló pẹ̀lú ìyá rẹ̀ sínú ẹ̀wọ̀n, tàbí a bí i sínú ẹ̀wọ̀n 

tàbí a bí i ní àkókò tí a gbè ẹlẹẃọ̀n fún ìjáde ráńpé lọ sí ilé ìwòsàn tí ìjọba fọwọ́sí, 

àwọn ètò wọ̀nyí yóò wà fún ìyá láti tọ́jú ọmọ tuntun jòjòló. 

(a) Ibùsùn ọmọdé tàbí ìtẹ ́ ìkókó yóò wà fún gbogbo ẹlẹẃọ̀n tó bá ń tọ́ ọmọ 

ìkókó lọ́wọ́. Wọn yóò sọ fún ìyá rẹ̀ láti lo ìbùsùn ọmọdé tàbí ìtẹ ́ ìkókó fún 

ọmọ náà ní àṣálẹ;́ wọn yóò ṣe ìkìlọ̀ fún un pé òun ni yóò máa rán ìjàm̀bá tí 

ó bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ìkókó náà, nípa àìgbọ́ràn rẹ̀. Ìpín méjìlélógún dín 

lẹẹ̀́dẹǵbẹ̀ta (476); Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe 

tuntun), 2011. 

Ẹ̀tọ́ láti ṣe ẹ̀sìn tó wu ẹni:- 

 Ẹ̀tọ́ láti ṣe ẹ̀sìn tí ó bá wuni gbọdọ̀ fẹsẹ̀ mùlẹ̀ daindain   

Ẹ̀tọ́ láti ni àǹfààní sí yàrá ìkàwé ọgbà ẹ̀wọ̀n:- 
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 Ẹlẹẃọ̀n lè yá ìwé láti kà láti ilé ìkàwé ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

Ẹ̀tọ́ láti fojú àánú wo àwọn tó wà nípò ẹlẹgẹ:- 

 A gbọdọ̀ fún àwọn tó wà ní ipò ẹlẹgẹ ́ní àmójútó àrà ọ̀tọ̀. Àwọ̀n bí i arúgbó, aláìsàn 

ẹ̀mí, alárùn ọpọlọ, aláboyún àti àwọn tí ó ní àrùn tí ó lè ran ẹlòmìíràn  

Ẹ̀tọ́ láti ya ibùgbé sọ́tọ̀:-  

- Ẹlẹẃọ̀n obìnrin àti ọkùnrin ní láti wa ní ibùgbé ọ̀̀tọ̀ọ̀tọ̀.  

- Bí ààyè ba ṣe wà sí ni a máa tó àwọn ẹlẹẃọ̀n ẹ̀yà akọ àti abo sí ọ̀nà mẹt́a  ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 

bí o ṣe wà ní ìsàlẹ̀ yìí.  

 Ẹlẹẃọ̀n tó ń dúró de ìdájọ́ gbọ́dọ̀ wà láyè ọ̀tọ̀ sí àwọn tí a ti dájọ́ wọn.  

 A ni láti ya àwọn èwe tí ọ́jọ́ orí wọn ò ju ọdún mẹŕíndínlógún kúrò lọ́dọ̀ àwọn 

àgbàlagbà.  

 A ní láti ya àwọn onígbèsè àti àwọn tí ẹ̀ṣẹ̀ wọn kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀daràn sọ́tọ̀ sí àwọn 

ọ̀daràn  

Ẹ̀tọ́ sí aṣọ ẹ̀wọ̀n:  

A óò fún ẹlẹẃọ̀n ti a ti dájọ́ rẹ̀ ní aṣọ tí ó ní láti máa wọ̀ lójoojúmọ́.  

Gbogbo ẹlẹẃọ̀n ni yóò gba oríṣi aṣọ méjì ní àkókò ìgbàwọlé sẹẃọ̀n. Ìpín Ọ̀ ọ́dúnrún ó dín 

mókànlá (289): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun) 2011. 

Ẹ̀tọ́ sí imototo 

- Ẹlẹẃọ̀n lóbìnrin yóò gbaṣọ ìlédìí tí ó tó nígbà tí ó bá bèèrè fún un. Ètò yóò wà ní 

àwọn ẹ̀wọ̀n ní bi tí àwọn ẹlẹẃọ̀n lóbìnrin lé e sọ àwọn aṣọ ìlédìí wọn nù fún 
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ìmótótọ́. Ìpín Ọ̀ ọ́dúnrún-lé-mẹŕìnlélógún (324): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́ Ọgbà Ẹwọ̀n 

Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun), 2011. 

- Gbogbo ẹlẹẃọ̀n ni a ó ò pèsè ohun ìfọyín fún nígbà tí ó bá kọ́kọ́ dè. A óò ka ohun 

ìfọyín yìí gẹǵẹ ́bí i àjẹmọ́nú ohun èlò àti pé ó ṣe é ṣe kí ẹlẹẃọ̀n máa mú un lọ ní 

àkókò ìdáǹdè tàbí ìgbékúrò. 

- Àtíkè ìfọyín tàbí  ọṣẹ ìfọyín yóò wà fún ẹlẹẃọ̀n tí ó bá bèèrè fún un. Ó ṣe é ṣe kí 

á pèsè pákò ìfọyín fún ẹlẹẃọ̀n tí ó bá bèèrè fún un; ìpín Ọ̀ ọ́dúnrún ó lé 

mọ́kànlélọ́gbọ̀n (331): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe 

tuntun), 2011. 

- Gbogbo ẹlẹẃọ̀n ni yóò gba ọṣẹ méjì ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìlò rè (àti ọsẹ mẹt́a tí ó bá jẹ ́

obìnrin) àti fún ìfọsọ. Ọṣẹ fún àwọn ìlò ìmọ́tótó mìíràn yóò wá láti ọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ ́

tó ń mójú tó ìmọ́tótó. Ìpín Ọ̀ ọ́dúnrún ó lé mẹt́àlélọ́gbọ̀n (332): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́

Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (Àtúnṣe tuntun), 2011. 

Ẹ̀tọ́ láti má yanṣẹ́ fún ẹlẹ́wọ̀n ní àwọn ọ́jọ́ tí a yà sọ́tọ̀:- 

 A kò gbọdọ̀ gbe iṣẹ ́àṣekára Kankan fún ẹlẹẃọ́n ní ọjọ àìkú àti ní ọjọ́ ọdún kérésì tàbí 

ẹtì àjíǹde àyàfi bí ó bá ṣe fún ètò ìlera àbí ìṣe ìjọba, bí ó ba pọn dandan kí àwọn ẹlẹẃọn 

ṣìṣẹ ́ lọ́jọ́ wọ̀nyí, kí wọ́n ṣiṣẹ.́ A kò gbọdọ̀ gbé iṣẹ ́ fún ẹlẹẃọn ní ọjọ́ àìkú ni tẹ̀lé-n-tẹ̀lé 

àyàfi bí ó ba fẹ ́ẹ bẹẹ̀́ ló kù. 

Ẹ̀tọ́ láti má yanṣẹ́ fún ẹlẹ́wọ̀n tí ó bá wà ní abẹ́ àyèwò oníṣègùn òyìnbó 
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Àwọn ẹlẹẃọ̀n tí wọ́n bá wà ní abẹ ́ àyèwò oníṣègùn òyìnbó ní ilé ìwòsàn tàbí ilé ìtọ́jú 

àwọn ẹlẹẃọ̀n, bóyá ti àjẹmọ́ àrùn ọpọlọ tàbí òmíràn kì yóò ṣiṣé àṣekára. Ìpín Irinwó ó 

lé-mẹŕin lè láàdọ́ta (454): Ìwé Òfin Ajẹmọ́ṣẹ ́Ọgbà Ẹwọ̀n Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.  

Ẹ̀tọ́ sí ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀:- 

 Ẹlẹẃọ̀n tí a ti dájó fún tí o sí ń ṣẹ̀wọ̀n tó ju oṣù kan lọ lè rí ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ gẹǵẹ ́bí i ẹ̀san 

fún iṣé takuntakun àti ìwà ọmọlúabí rẹ̀.  

- Ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ yìí kò lè kọjá ìdá kan nínú ìdá mẹta àkókò tí a bú fún un láti lò lẹẃọ̀n 

- Tí a bá ri ẹlẹśìn mùsùlùmí tí a bu ẹ̀wọ̀n tí ó ju oṣù kan lọ fún lórí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀sìn náà, ti 

ẹ̀sìn Islam ní ìjìyà fún, ilé ẹjọ́ ní ẹ̀tọ́ láti jẹ ́ kí ẹlẹẃọ̀n náà lo ìgbà tí a bù fún un 

lẹḱùn-únrẹŕẹ.́  

- Àwọ́n ìlànà wọ̀nyí ló wà fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹlẹẃọn lè rí gbà:-  

(a) Ẹlẹẃọ̀n yóò rí ìdáŕijín ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ìdájọ́ rẹ̀ mu àyàfi tó bá jẹ ́ pé ó tún dá ẹ̀ṣẹ̀ tó 

tàpá sí òfin ìwà ọmọlúàbí tó yẹ kó hù gẹǵẹ ́bí i ẹlẹwọ̀n.  

(b)  Bí ẹlẹẃọ̀n kò bá lẹt́ọ̀ọ́ sí ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó péye lójoojúmọ́, irú ẹni bẹẹ̀́ yóò fara 

hàn níwájú ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n tábí ìgbákejì rẹ̀.  

(c) Bí ẹlẹẃọ̀n bá yáàfí ẹ̀tọ́ rẹ̀ láti rí ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ a óò kọ ọ́ sílẹ̀ nínú ìwé ìrántí fún ìjìyà 

ẹlẹẃọ̀n.  

- Tí àkójọpọ̀ ọjọ́ ìtìmọ́lé àti ìjìyà ẹlẹẃọ̀n fún àwọn ẹ̀ṣè rẹ̀ kò bá ju oṣù kan tàbí 

ọgbọ̀n ọjọ́ lọ́, a le ṣe ìdáríjìn ẹ̀sẹ̀ fún gbogbo àkókò náà fún àwọn ìjìyà náà.  

- Tí a bá ṣe apapọ̀ ìdájọ́ tí ó sì pé ọjọ́ tó kéré jù láti lò lẹẃọ̀n, ìyẹn oṣù kan tàbí 

ọgbọ́n ọjọ́, ẹlẹẃọ̀n yóò ní ẹ̀tọ́ sí ìdáríjìn ẹ̀ṣè bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ tí a dá a lẹb́i tí yóò sí mú 

àpapọ̀ ọjọ́ ìjìyà rẹ̀ sí ọjọ́ tí a bú fún un. Fún ìdí èyí ẹlẹẃọn yóò ní ẹ̀tọ́ sí ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ 
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tó ṣẹ̀ gbẹ̀yìn àti èyí tó bá kú nínú ìjìyà tó ń jẹ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n láìsí ti ìjìyà tó ti san kí 

a tó dá a lẹj́ọ́ èyí tó mú ìjìyà rẹ̀ pé ìjìyà tó kéré jù nínú ọ̀fin, ìyẹn oṣù kan.  

- A le gba ẹlẹẃọ̀n ní ìwọ̀nba aǹfààńi láti rí i pé a ṣe àlàyé ìlànà ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ fún 

un. Ọ̀gá Ọgbà ẹ̀wọ̀n nì yóò ṣe àlàyé yìi ́fún ẹlẹẃọ̀n ó kéré jù, ẹ̀ẹ̀kan lóṣù.  

 

 

 

Ẹ̀tọ́ si ìṣedéédé àti láti pe ẹjọ́ kò-tẹ́mi-lọ́rùn:-  

- Ẹlẹẃọ̀n lè sọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ fún olùbẹ̀wò sí ọgbà ẹ̀wọ̀n tàbí olùdarí ọgbà ẹ̀wọ̀n. 

Bí ó ba jẹ ́obìnrin, yóò sọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ fún alábòójútó ibùgb́ e wọn àmọ́ wọn kò 

lè sọ fún  òṣìṣẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n tí ipò rẹ̀ kéré sí àwọn ti a dárúkọ wọ̀nyí  àfi bí wọ́n bá 

sáìsàn.  

- Bí ẹlẹẃọ̀n bá fẹ ́fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí aṣojú ọgbà ẹ̀wọ̀n, yóò fi tó ẹni tí ó ń dari 

ikọ̀ rẹ̀ létí pé òun fẹ fi ẹ̀dùn ọkàn òun hàn.  

- Bí wọ́n bá ti ti ilẹ̀kùn àwọn ẹlẹẃọ̀n láti lọ sùn ni olùdarí ikọ̀ náà yóò fi orúkọ àti 

nọ́ḿbà ìdánimọ̀ ẹlẹẃọ̀n tó ní ẹ̀dun ọkàn ránṣẹ ́ sí ọ̀gá ọ̀gbà ẹ̀wọ̀n. Lẹýìn èyí, ni 

olórí àwọn olùdárí ikọ̀ àwọn ẹlẹẃọ̀n yóò ṣe àfihàn náà níwájú ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n ní 

ọjọ́ kejí àyàfi bí irú ọjọ́ bẹẹ̀́ bá bọ́ sí ọjọ́ àìkú. Bí ó bá rí báyìí yóò ṣe àfihàn àwọn 

ẹlẹẃọ̀n náà ní ọjọ ajé.  

- Àwọn ìlànà tó wà lókè yìí kò dí ẹlẹẃọ̀n lọ́wọ́ láti má fi ẹjọ́ sún fúnra rẹ̀ níwájú 

ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n ní àkókò tí ó bá ń ṣe àyẹ̀wò tí ó sì ń rín kiri ọgbà ẹ̀wọ̀n.  
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- Gbogbo ẹlẹẃọ̀n tí a bá dájọ́ fún ni ó ní ẹ̀tọ́ láti gbọ́ ẹ̀kúnrẹŕẹ ́ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣè bẹ̀ẹ̀ ni 

yóò sí lẹt́ọ̀ọ́ láti ro tẹnu rẹ̀  níwájú alábòójútó ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

- A ko gbọdọ̀ jẹ ́ki ẹlẹẃọ̀n tí ó bá wà ní àìlera ṣe iṣẹ ́àṣekára afi ìgbà tì ara rẹ̀ bá 

tó dáńgájíá.  

- Ẹ̀lẹ̀wọ̀n ní ẹ̀tọ́ láti pe ẹjọ́ kò-tẹḿi-lọ́rùn. Ẹlẹẃọ̀n lè fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí olùbẹ̀wò 

sí ọgbà ẹ̀wọn tàbí ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n àmọ́ kò lè fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí àwọn tí ipò 

wọn kéré àyàfi bí ó bá wà ní àìlera.  

 

Apá kejí 

Ojúṣe Àwọn Ẹlẹ́wọ̀n 

Gbogbo ọgbà ẹ̀wọ̀n ní ó ní àwọn ojúṣe tí ẹlẹẃọ̀n gbọdọ tẹ̀lé. Àwọn nìwọ̀nyí:  

Ìmọ́tótó: 

 Àwọn ẹlẹẃọn gbọdọ rí i pé ara àti àyíká wọn ni ó mó tónítóní. Àwọn ẹlẹẃọn gbọdọ tẹ̀lẹ ́

ìlànà ìlera náà.  

Ìfi àìlera han:- 

 ojúṣe ẹlẹẃọn ni láti fi ètò àìlera ara rẹ̀ tó olùdarí ìkọ̀ rẹ̀ létí. Olùdarí ìkọ̀ yìí ni yóò ṣe ̀etò 

fún ẹlẹẃọ̀n bẹẹ̀́ láti rí alábòójútó ètò ìlera ní kíákíá.  

Wíwọ aṣọ ọgbà ẹ̀wọ̀n:- 

 Ẹlẹẃọ̀n kọ̀ọ̀kan gbọdọ̀ wọ aṣọ ẹ̀wọ̀n tí a fún un fún ìmọ́tótó àti ààbó tó péye.  

Ìwà Ọmọlúwàbí:- 
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- Ẹlẹẃọ̀n gbọdọ gbé ìgbé ọmọlúwàbí pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ ́ rẹ̀ àti àwọn òsìsẹ ́ọgbà 

ẹ̀wọ̀n.  

- Àwọn ẹlẹẃọ̀n gbọdọ yẹra fún ìwà jàgídí jàgan àti ìwá ìbàjẹ.́ Ẹlẹẃọ̀n kò gbọdọ̀ 

bú akẹgbẹ ́rẹ̀ àti àwọn òṣìṣẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n, kò sì gbọdọ̀ bá won jà.  

Iṣẹ́ Ọgbà Ẹ̀wọ̀n:- 

 àwọ̀n ẹlẹẃọ̀n tí a tí ṣe ìdájọ́ wọn gbọdọ̀ ṣe iṣẹ ́tó bá ìlera ara àti ọpọlọ wón mu gẹǵẹ ́bí 

alábòójútó ètò ìlera bá ṣe sọ yóò sì kópa nínú èrè irú iṣẹ ́bẹẹ̀́.  

Àsìkò tí wọ́n ń jí lẹ́wọ̀n:- 

 gbogbo ẹlẹẃọ̀n ní láti dìde ní àkókò tí a ti là kalẹ̀ ní àwọn ọjọ́ ọ̀sẹ̀, ọpin ọ̀sẹ̀ àtì ọjọ́ 

ìsinmi.  

Ìwẹ̀:- 

 Gbogbo ẹlẹẃọ̀n ní ó gbọdọ̀ máa wẹ̀ lójoojúmọ́ afi ẹni tí ọ̀gá elétò ìlera ọgbà ẹ̀wọ̀n bá yà 

sọ̀tọ̀ pé kó má wẹ̀.   

Ọtí Líle àti Tábà:- 

 kò sí ààyè fún ẹnikẹńi láti mu ọtí líle tàbí fa tábá àyàfi ẹní tí ó nílò rẹ tí ó gba ìwé àṣẹ tí 

a bú ọwọ́ lu láti ọwọ́ olùdárí ètò ìlera ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

Àyẹ̀wọ̀ ohun tí a kó fún ẹlẹ́wọ̀n:- 

 Ẹlẹẃọ̀n kò lẹt́ọ̀ọ́ láti gba ìwé ìfiránṣẹ ́àbí ohun ìní Kankan láìjẹ ́pé ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n kọ́kọ́ 

ṣe àyẹ̀wò lẹt́à tàbí nǹkan náà.  

Àwọn ìwà ìbàjẹ́ tó tako ọfin ọgbà ẹ̀wọ̀n:-  
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Àwọn ẹlẹẃọ̀n gbọ́dọ̀ yẹra fún àwọn ìwà ìbàjẹ̀ wọ̀nyí:  

(a) Kíkọlu àwọn òfin ọgbà ẹ̀wọ̀n  

(b) Lílu ẹlẹẃọ̀n míìràn tàbí òṣìṣẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n 

(d) Ìwà jàǹdùkú àti jàgídíjàgan  

(e) Ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá  àbí ìdẹŕùbani sí òṣìṣẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n tàbí ẹlẹẃọ̀n mìíràn.  

(ẹ) Gbígbà tàbí lílo àwọn ohun tí òfin ọgbà ẹ̀wọ̀n lòdì sí.  

(f)  Bíba ohun ìní, irinṣẹ,́ aṣọ àbi nǹkan ìjọba jẹ ́ní ọgbà ẹ̀wọ̀n  láìbìkítà.  

(g)  Ìwà ìmẹĺẹ ́àbí àìkọbiara sí iṣẹ ́ 

(gb) ìyanṣẹĺódì 

(h). Ìbáṣẹj́ẹ ́ 

(i)  Kíkó àwọn ẹlẹẃọ̀n sòdí láti sá kúrò lẹẃọ̀n  

(J)  Fífi nǹkan pamọ́ fún lílò  

(k)   Ríro ẹjọ́ tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀  

(l)  Ríran ẹlẹẃọ̀n mìíràn lọ́wọ́ láti rú òfin  

(m) Fífi ikọ̀ tí a fí ẹlẹẃọ̀n sábẹ ́rẹ̀ sílẹ̀ láìgba àṣẹ lọ́wọ́ olùdarí ikọ̀ náà àbi fífi ààyè tí a 

fì sí sílẹ̀ láìgbà àṣẹ.  

(n)  Rínrin ìrìn gbéregbère kiri ọgbà ẹ̀wọ̀n  

(o)  Yíyọ, bíbàjẹ ́ tàbí yíyí àmì tàbí nọ́ḿbà ìdánimọ̀ tí a kọ sára aṣọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tàbí 

eèyàn padà.  
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(ọ)  Fífi ọwọ́ kan àgádágodo, ilẹ̀kùn, àtùpà àbí ohunkóhun ti kò tọ sí ẹlẹẃọ̀n tàbí tí 

kò kàn án rárá  

(p)  Mímú nǹkan onínǹkan bíi aṣọ tàbí irinṣẹ ́ẹlẹẃọ̀n mìíràn  

(r)  Rírọ ohun ìló láìgba àṣẹ láti ọ̀dọ̀ olùdarí ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

(s) Kíkọ̀ láti ran òṣìsẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ láti mu ẹlẹẃọ̀n tí ó fẹ ́ sá lọ̀ tàbí tí ó ń lu 

òṣìsẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n tàbí ẹlòmìíràn. 

(ṣ) kíkọ etí ikún sí àṣẹ òṣìṣẹ ́ọgbà ẹ̀wọ̀n àbí kíkọ̀ láti ṣe iṣẹ ́tí a yan fún ẹlẹẃọ̀n pẹ̀lú 

ìlànà tí a fi ní kó ṣe e.  

(t) Gbogbo ìwà tí ó lòdì sí ìwà ọmọlúàbí  

(u)  Ìwà ọ̀tẹ̀ sí àwọn aṣòfin àbí olùbòójútó ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

(w) Ìjàm̀bá sí òṣìṣẹ ́ọgbà ẹwọn tàbí ẹnikẹńi tó wà lábẹ ́rẹ̀.  

 

 

 

Àkíyèsí: 

 

 Olùdarí ọgbà ẹ̀wọ̀n, ìgbàkejì rẹ, olórí gbogbo ọgbà ẹ̀wọn, ìgbàkejì rẹ̀ tàbí ẹ̀nikẹńi tó 

ń ṣe àbẹ̀wò sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ní àṣẹ láti gbọ́ ẹ̀sùn tí a fi kan ẹlẹẃọ̀n kó sì yan ìjìyà tí 

ó bá yẹ fún èsùn tí a fi kàn án.  

Ìjìyà Fún Rírú Òfin Ọgbà Ẹ̀wọ̀n  
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 Ní kété tí a bá tí fi ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀sùn yìí kan ẹlẹẃọ̀n tí ó sí jẹ̀bi ẹ̀sùn náà, a lè fi ìyà 

jẹ ẹlẹẃọ̀n náà ní àwọn ọ̀nà wọ̀nyí.  

(a) Wọn yóò fi sí àhámọ́ àdánìkàngbé fún ìwọ̀n ọjọ́ tí kò ju ọjọ́ mẹf́à lọ.  

(b) Wọn yóò dín oúnjẹ ẹlẹẃọ̀n náà kù ní ìwọ̀n ọjọ́ tí kò ju ọjọ́ mẹf́à lọ.  

(d) Kò lè rí ìdáríjìn gbà  

(e) Wọn yóò ná án pẹ̀lú ẹgba  

- Ẹlẹẃọ̀n náà yóò pàdánù ìdáríjìn fún ọjọ́ kan ní gbogbo ìgbà tí ó bá wà ní àhámọ́ 

àdánìkangbé tàbí bí a bá dín óunjẹ rẹ̀ kù.  

Ní ìgbà tí wọ́n bá tí gégùn-ún lórí ẹ̀sùn náà tí ẹlẹẃọ̀n sì jẹ̀bi ẹ̀sùn tí a fi kàn án. A lè fi 

ìyà jẹ ẹ ́lọ́nà wọ̀nyí.  

(a) Wọn yóò fi ẹlẹẃọ̀n náà sí àhámọ́ àdánìkàngbé, wọn yóò si dín iye oúnjẹ rẹ̀ kún 

fún ìwọ̀n àkókò tí kò ju ọ̀sẹ̀ méjì lọ tàbí ... 

(b) Wọn kò ni fi ori jìn ín  

(d) Wọn yóò nà án pẹ̀lú ẹgba  

Ẹlẹẃọn yóò jìyà wọ̀nyí lérèdi ẹ̀ṣẹ̀ lórí ìṣe ọ̀tẹ̀ àti ìwà jàgídíjàgan sí òṣìṣẹ ọgbà ẹ̀wọ̀n.  

(e) Nígbà tí ó bá jẹ ́ ìwà amúnúbini kan ni ẹlẹẃọ̀n wù, yóò la ìjìyà méjì tí ó bá wù ú 

kọjá fún ẹ̀ṣẹ̀ kan náà.  

- Bí o bá jẹ ́pé ẹlẹẃọ̀n sá kúrò lẹẃọ̀n ni tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹẃọ̀n náà pọ̀ jọjọ tàbí ó ti wu 

àwọn ìwà ìbàjẹ ́kan sẹýìn, kì í ṣe àwọn aláṣẹ ọgbà ẹ̀wọ̀n ní yóó fìyà jẹ ẹ,́ ẹlẹẃọ̀n 

náà yóò la ilé-ejọ́ kọjá, wọn yóò sì fíyà jẹ ẹ ́lábẹ ́òfin.  
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- Ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n yóò ṣe àkọsílẹ̀ sínú ìwé ìrántí ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ nípa ọjọ́ àti irú ìyà tí a fi jẹ 

ẹlẹẃọ̀n náà pẹ̀lú orúkọ ọ̀daràn àti ìjìyà rẹ̀.  

- Nígàkúùgbà tí ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n bá ri pé ó pọn dadan láti fi ẹlẹẃọ̀n sí àhámọ́ nínú 

túbú fún ètò ààbò,ó gbọ́dọ̀ fi ẹlẹẃọ̀n síbẹ̀. Ọ̀gá ọgbà ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ kọ gbogbo irú 

ẹjọ́ bẹẹ̀́ sínú ìwé ìrántí ọgbà ẹ̀wọn.  

  

 

          

  

     

  

       

         

   


