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Àwọn Àgékúrú
CAD
Àwọn ohun-èlò tó dá lórí ìlò káàdì
CIDR
Ààrin gbùngbùn ibi tí wọn ń kó àwọn ohun ìdánimọ̀ sí
DNCR
Ẹ̀ka-iṣẹ́ fún ìforúkọsílẹ̀ tí Ìjọba.
FEP
Àwọn ‘Front-End Partners’
ID
Ìdánimọ̀
LEA
Àwọn àjọ agbófinró
NID
Àpò ijọba tí wọ́n ń kó ohun ìdánimọ̀ sí
NIMC
Àjọ tó ń ṣàkóso ìdánimọ̀ ti ìjọba àpapọ̀
NIMS
Ètò ìṣàkóso ìdánimọ̀ ti ìjọba àpapọ̀
NIN
Nọ́ńbà ìdánimọ̀ ti ìjọba àpapọ̀
NIS
Ilé-iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí bí àwọn èèyàn ṣe ń wọ orílẹ̀ -èdè wa.
PIA
Ìgbéléwọ̀ n ipa àwọn ohun àdáni
PIVS
Ètò tó ń ṣàtúnyẹ̀ wò ìdánimọ̀ ẹnìkọ̀ ọ̀kan.
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Ọ̀rọ̀ nípa àjọ tó ń rí sí ìṣàkóso ìdánimọ̀ ti ìjọba àpapọ̀ (NIMC)
Àkọsílẹ̀ òfin NIMC ti ọdún 2007 tó ṣètò ìfilọ́lẹ̀ àjọ NIMC, agbàra àti ìwúlò rẹ̀ , ṣíṣètò
àpò ìjọba tí wọ́n ń kó ìdánimọ̀ sí, iṣẹ́ àti ìlò káàdì lóríṣìí ọ̀ nà, àti nọ́ńbà NIN àti dída
àwọn ohun tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ nípa ìdánimọ̀ papọ̀ mọ́ èyí tí a ṣẹ̀ ṣẹ̀ ṣe. Àkọsílẹ̀ yìí tún ró
àjọ náà lágbára láti lè ṣe àwọn òfin tó rọ̀ mọ́ ìwúlò rẹ̀ . Àkọsílẹ̀ NIMC ti 2007 yìí tún
fòpin sí òfin tó dá àjọ DNCR sílẹ̀ , ó sì kó gbogbo iṣẹ́ àti ìwúlò rẹ̀ fún NIMC.
Ní ìbámu pẹ̀ lú ohun tí a ṣàlàyé sókè, iṣẹ́ àjọ náà le jẹ́ pínpín sí ọ̀ nà mẹ́ta gbòógì:
a)
Ìfilọ́lè àjọ tó ń ṣàkóso ètò ìdánimọ̀ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀ nà tó bófin
mu, tó ṣe pàtàkì tó sì ń ṣàgbéyẹ̀ wò ètò ìjọba ní ẹ̀ ka tó ń rí sí ìdánimọ̀ , gẹ́gẹ́ bó
ṣe hàn nínú àkọsílẹ̀ ìjọba àpàpọ̀ àti ti NIMC, abala kìíní, ìkejì, ìkarùn-un àti
ìkẹfà.
b)

Pípa àjọ DNCR rẹ́ àti gbígba àwọn ojúṣe rẹ̀ ní àwọn ìpínlẹ̀ àti àwọn ìjọba ìbílẹ̀
kárí orílẹ̀ -èdè.

d)

Ìfilọ́lẹ̀ , ìṣàkóso, ìbójútó àti ìdárí ètò NIMS:
i.
Ṣíṣe ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn tó ń gbé ibẹ̀ lábẹ́
òfin gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú àkọsílẹ̀ náà;
ii.
Fífilọ́lẹ̀ àti ṣíṣàkóso àpò ìjọba tí à ń kọ́ àwọn ohun ìdánimọ̀ sí;
iii.
Pípèsè ojúlówó nọ́ńbà NIN fún àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ wa àtí àwọn tó ń gbé
ibẹ̀ lábẹ́ òfin;
iv.
Pípèsè káàdì tó wúlò ní oríṣìí ọ̀ nà fún àwọn tó forúkọ sílẹ̀ tí wọ́n sì ti pé
ọdún mẹ́rìndínlógún sókè;
v.
Làti ṣètò ọ̀ nà tó dájú láti lè wo inú àpò ìjọba tí à ń kó ohun ìdánimọ̀ sí
kí ẹnìkọ̀ ọ̀kan baà lè yẹ ọ̀ rọ̀ nípa araa rẹ̀ wò bó ṣe fẹ́;
vi.
Dída àwọn àpò ìjọba tí à ń kó ohun ìdánimọ̀ sí ní àwọn àjọ ìjọba pọ̀ láti
lè ṣàmúlò kíkún gbogbo àwọn ohun-èlò àti àwọn ohun àjùmọ̀ lò;
vii.
Fọwọ́ sowọ́ pọ̀ pẹ̀ lú àwọn àjọ aládáni àti/tàbí ìdásílẹ̀ àwọn àjọ àjọni láti
lè ṣàmúlò NIMS
viii.
Fífi orúkọ ìbí àti ikú pẹ̀ lú àjọṣepọ̀ àjọ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ètò ìkànìyàn
sílẹ̀ .

Ètò ìṣàkóso ìdánimọ̀ ti Ìjọba Àpapọ̀ (NIMS)
Iṣẹ́ bẹ̀ rẹ̀ ní pẹrẹu lórí NIMS ní abala kẹta nínú mẹ́rin ti ọdún 2009, lẹ́yìn ìgbà tí àjọ
NIMC ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn kò lè lo ọ̀ pọ̀ ohun tí wọ́n jogún bá lọ́wọ́ àjọ àná: DNCR.
A lérò pé láàrin oṣù díẹ̀ sí àkókò yìí, gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ yìí àti àwọn tó ń
gbé ibẹ̀ lábẹ́ òfin yóó ti ní àǹfààní láti forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ètò yìí. Àkọsílẹ̀ yìí ṣàlàyé ohun
tí NIMS dá lé lórí àti ìwúlò rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn, ìjọba àti àwùjọ lápapọ̀ .
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Àjọ NIMS yìí níí ṣe pẹ̀ lú àpò ìjọba tí à ń kó àwọn ohun ìdánimọ̀ sí (èyí tí a tún mọ̀ sí
ààrin gbùngbùn ibi tí à ń kó àwọn ohun ìdánimọ̀ sí (CIDR) káàdì ìdánimọ̀ pélébé tí
ààbò rẹ̀ dájú, àti ọ̀ nà tó fọwọ́ kọ́ra láti lè ṣàyẹ̀ wò ìdánimọ̀ oníkálùkù.
Ó tún níí ṣe pẹ̀ lú dída àwọn àpò ohun ìdánimọ̀ ní àwọn àjọ ìjọba papọ̀ . Ohun tó ṣe
pàtàkì nípa NIMS ni pé yóó pèsè ètò ìdánimọ̀ tó káríayé fún gbogbo ènìyàn orílẹ̀ -èdè.
Èyí yóó mú àǹfààní tó pójú owó, tó sì tún fojú hàn bá ìjọba, ọ̀ kọ̀ ọ̀kan wa lọ́lọ́kan-òjọ̀ kan àti lápapọ̀ , àti fún àwọn tó ń gbé Nàìjíríà lábẹ́ òfin.
ÀWỌN ÀǸFÀÀNÍ NIMS
Bí àjọ NIMS bá bẹ̀ rẹ̀ iṣẹ̀ ní pẹrẹu, yóó ṣe àwọn nǹkan wọ̀ nyí, àti jù bẹ́ẹ̀ lọ:
a)
Yóó ṣètò ọ̀ nà tó rọrùn fún ètò ìforúkọsílẹ̀ sí àpó ìjọba tí à ń kó ohun ìdánimọ̀
sí, fún gbígba nọ́ńbà NIN àti káàdì ìdánimọ̀ Ìjọba àpapọ̀ .
b)
Yóò dáàbò bò ó lọ́wọ́ àwọn tó lè fi ètò ìdánimọ̀ lù ọ́ ní jìbìtì nípa ètò ìdánimọ̀
tó rọrùn láti ṣe nígbà gbogbo
d)
Ìgbé-ayé yóó rọrùn nípa pé kò níí nira láti ṣàfihàn irú ẹni tí o jẹ́, ní ilẹ̀ yìí àti ní
ibòmíràn pẹ̀ lú
e)
Yóó ṣèrànwọ́ fún ètò ìṣèlú wa nípa mímú iṣẹ́ àwọn elétò ìdìbò rọrùn.
ẹ)
Yóò mú ayé le fún àwọn ọ̀ daràn tó lè fẹ́ lù ọ́ ní jìbìtì nípa ètò ayédèrú òṣìṣẹ́
tàbì lílò ọ̀ pọ̀ orúkọ fún òṣìṣẹ́ kan. Èyí yóó ṣèrànwọ́ fún Ìjọba àti àwọn àjọ
agbófinró (LEAS) láti lè dáàbò bo gbogbo wa lọ́wọ́ àwọn tó ń fi ẹ̀ rọ́ jalè
f)
Yóó fi gbogbo wa lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba jẹ́ ẹni tí wọ́n pe araa wọn
lóòótọ́ àti lódodo.
g)
Yóó ràn wá lọ́wọ́, gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀ -èdè, láti ṣàkóso owó wa, ètò ìṣúná tó yanjú àti
mímú gbòòrò ètò ẹ̀ yáwó fún àwọn oníbàárà, léyìí tí yóó mú ètò ọrọ̀ -ajé wa
dàgbà sí i, yóó pèsè iṣẹ́ àti pé ìgbáyé wa yóó lóòrìn sí i.
gb)
Yóó ṣèrànwọ́ fún dída àpò ohun ìdánimọ̀ àwọn àjọ ìjọba papọ̀ (àti ní ẹ̀ ka àwọn
ilé-iṣẹ́ aládàání) àti pé yóó mú kí àwọn àlùmọ́nì ìjọba jẹ́ lílò lọ́nà tó yẹ kí iṣẹ́
ìjọba kó lè wà fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ -ajé.
h)
Yóó ṣagbátẹrù bí owó-orí àti àwọn owó ìjọba mìíràn yóó ṣe lè jẹ́ gbígbà lọ́nà
tó rọrùn nítorí pé ètò ìdánimọ̀ yóó rọrùn sí i.
i)
Yóò tún orúkọ ilẹ̀ wa ṣe lójú àwọn orílẹ̀ -èdè mìíràn nítorí pé ètò ìdánimọ̀ yóó
rọrùn.
Ètò yìí jẹ́ ètò ọlọ́jọ́ pípẹ́, bẹ́ẹ́ àwọn àǹfààní gbòógì tó wà lára rẹ̀ fún gbogbo wa yóó
fojú hàn nígbà tí ọ̀ pọ̀ èèyàn bá forúkọ sílẹ̀ . Bí àwọn tó bá forúkọ sílẹ̀ bá ṣe pọ̀ sí, bẹ́ẹ̀
ni àǹfààní tó wà lẹ́nu rẹ̀ yóó ṣe pọ̀ tó. Ètò NIMS dúró fún ayígbàpadà; ìṣàkóso ètò
ìdánimọ̀ là ń gbájú mọ́ báyìí (kí í ṣe fífunni ní káàdì ìdánimọ̀ lásán) nígbà gbogbo.
Nọ́ńbà Ìdánimọ̀ ti Ìjọba Àpapọ (NIN)
Nọ́ńbà NIN jẹ́ àwọn àtòjọ nọ́ńbà tí a yàn fún ẹnìkọ̀ ọ̀kan lẹ́yìn tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀
tán. Ìforúkọsílẹ̀ níí ṣe pẹ̀ lú dídáhùn àwọn ìbéèrè nípa ara ẹni, fífi ilà ìka-ọwọ́
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mẹ́wẹ́ẹ̀wá sílẹ̀ , àwòrán orí sí èjìká àti ìbọwọ́lùwé tí a fẹ̀ rọ gbà, gbogbo èyí wà fún
ṣíṣe àtúnyẹ̀ wò àwọn ohun tí wọ́n ti gbà sílẹ̀ nípa ẹni sínú àpò ìjọba tí wọ́n ń kó ohun
ìdánimọ̀ sí. Tí gbogbo ètò yìí bá tò tán, nọ́ńbà NIN tí wọn ó fún un yóó dàbí èdìdí ni.
Bí wọ́n bá ti fún ẹnìkan ni nọ́ńbà NIN, kò lè ṣeé lò fún ẹlòmíràn mọ́, (èyì túmọ́ sí pé
nọ́ńbà náà kò lè ṣeé lò mọ́, kódà tí ẹni àkọ́kọ́ bá ti kú). Nọ́ńbà NIN yìí ló máa ń di
àwọn ọ̀ rọ̀ nípa ìdánimọ̀ ẹnìkan pọ̀ .
ÌGBÀ WO NI MO LÈ FORÚKÒ SÍLẸ̀?
Ní kété tí àwọn alábàáṣiṣẹ́ ‘Front-End Partners’ bá ti gbáradì. Àmọ́ ṣá, ìforúkọsílẹ̀ ní
àwọn ibùdó tí a óò dárúkọ yóó bẹ̀ rẹ̀ ní ọdún 2011. Fún ìdí èyí, a ó máa bèèrè àwọn
ìbéèrè nípa araa rẹ, ilà ìka-ọwọ́ rẹ, àwòrán àti ìbọwọ́lùwé afẹ̀ rọgbà rẹ láti kó wọn
sínú àpò ìjọba tí à ń kó ohun ìdánimọ̀ si. Èyí yóò jẹ́ ṣíṣe tí o bá lọ sí ibùdó tí wọ́n ti ń
fi orúkọ sílẹ̀ . Àǹfààní wà láti ṣe ètò ṣáájú ìforúkọsílẹ̀ ní orí ẹ̀ rọ ayélujára. O ó gba
nọ́ńbà NIN rẹ láàrin ọ̀ sẹ̀ kan, tí kò bá sí ìṣòro nípa ìdánimọ̀ rẹ. Lẹ́yin èyí, iṣẹ́ yóó
bẹ̀ rẹ̀ lórí káàdì ìdánimọ̀ rẹ̀ , yóó sì tẹ ọ́ lọ́wọ́ láàrin oṣù kan.
Àmọ́ ṣá, tí ìṣòro bá wà lórí ìforúkọsílẹ̀ rẹ, a ó kàn sí ọ láàrin ọjọ́ méjì, ó sì ṣeé ṣe ká
ránńṣẹ́ pè ọ́ láti wá fara hàn ní ibùdó ìforúkọsílẹ̀ .
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BÍ A ṢÈ LÈ FORÚKỌ SÍLẸ̀ FÚN NỌ́ḾBÀ NIN
Ẹ̀ni yòówù tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ ẹ wa tàbí tó ń gbé ilẹ̀ yìí lábẹ́ òfin, tó sì fti pé ẹni ọdún
mẹ́rìndínlógún yóò ní ẹ̀ tọ́ láti forúkọ sílẹ̀ fún NIN. Bákan náà ni ètò náà yóó ṣe rí
yálà tí o bá ṣe é fúnraa rẹ̀ tàbí tí òṣìṣẹ́ ìforúkosílẹ̀ bá tọ́ ọ sọ́nà. (Ètò ti wà lọ́nà láti rí
i pé a lè ṣe ètò yìí fún ọmọ titun àti pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ lè forúkọ sílẹ̀ láti ẹni ọdún
márùn-ún)
ÌFORÚKỌSÍLẸ̀ FÚNRA ẸNI
Fún ètò yìí, o óò ní àǹfààní láti le ṣe àwọn ètò kan ṣáájú ìforúkọsílẹ̀ nípa dídáhùn
àwọn àtòjọ ìbéèrè lórí ẹ̀ rọ ayélujára ní àdírẹ́sì NIMC: http://www.nimc.gov.ng, tàbí ní
èyíkéyìí nínú àwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ . Dáhùn àwọn ìbéèrè inú fọ́ọ̀mù náà bó ṣe yẹ
nípa dídáhùn àwọn ìbéèrè tó pọn dandan àti àwọn mìíràn kí o sì tẹ ìwé náà jáde
(pẹ̀ lú àtòjọ nọ́ńbà 2D àti nọ́ńbà ìdánimọ̀ fún ìforúkọsílẹ̀ ). Ìwé tí o tẹ̀ jáde yìí ni o óò
mú lọ bá òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ní ibùdó ìforúkọsílẹ̀ tó wà ní agbègbè rẹ. Òṣìṣẹ́ yìí ni yóò rí i
dájú pé lóòótọ́ ni o ti forúkọ sílẹ̀ lórí ẹ̀ rọ ayára-bí-s̀ṣá. Lẹ́yìn èyí, àwòrán, ilà ìka-ọwọ́
àti ìbọwọ́lùwé rẹ yóò jẹ́ gbígbà sílẹ̀ .
A ó bi ọ́ wí pé kí o pèsè orísun àwọn ọ̀ rọ̀ gbòógì tí o fi sílẹ̀ , èyí yóó ran òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ láti
ṣàtúnyẹ̀ wò àwọn ohun tí o sọ kí orúkọ rẹ to wọ inú ìwé NIMS. Àpẹẹrẹ àwọn ohun tí
wọn yóó bi ọ́ ni ìwé-ẹ̀ rí ìbí, ẹ̀ rí tó lè sọ nípa ibi tí ò ń gbé, ìwé-ẹ̀ rí ẹ̀ kọ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
ÌFORÚKỌSÍLẸ̀ PẸ̀LÚ ÌRÀNWỌ́
Bí ó bá jẹ́ pé ẹnìkan ló fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ fún ìforúkọsílẹ̀ , ní ibùdó ìforúkọsílẹ̀ ni ẹ ó ti gba
fọ́ọ̀mù ìforúkọsílẹ̀ tàbí ní èyíkéyìí nínú àwọn ibùdó alágbèéká. Dáhùn àwọn ìbéèrè
inú fọ́ọ̀mù náà tàbí kí o bèèrè fún ìrànwọ́ lọ́dọ̀ òṣìṣẹ́ ìforúkọsílẹ̀ . Lẹ́yìn èyí, o óò dá
fọ́ọ̀mù náà padà fún òṣìṣẹ́ ìforúkọsílẹ̀ , ẹni tí yóò kó àwọn ìdáhùn inú fọ́ọ̀mù náà sínú
ẹ̀ rọ ayára-bí-àṣá. Lẹ́yìn èyí, o ó ṣe àtúnyẹ̀ wò àwọn nǹkan wọ̀ nyí ní orí ẹ̀ rọ́ ayára-bíàṣá; lẹ́yìn náà, àwòrán rẹ, ilà ìka-ọwọ́ àti ìbọwọ́lùwé rẹ yóó di gbígbà sílẹ̀ .
Lẹ́yìn ìforúkọsílẹ̀ rẹ, ìwé pélébé kan tó ní àwọn ọ̀ rọ̀ nípa rẹ̀ àti àwọn nǹkan mìíràn
nípa ìdánimọ̀ rẹ ni wọn yóó tẹ̀ jáde fún ẹ. Èyí ni yóò jẹ́ kí o lè máa bójútó ètò
ìforúkọsílẹ̀ rẹ̀ títí tí o ó fi gba nọ́ńbà NIN rẹ àti káàdì ìdánimọ̀ rẹ tó bá yá. (A ó pèsè
ibùdó ìpè)
ÀWỌN ÌWÉ-Ẹ̀RÍ TÓ ṢE PÀTÀKÌ
Bí o bá ń forúkọ sílẹ̀ lọ́wọ́, àwọn ìwé-ẹ̀ rí yìí ni yóò jẹ́rìí bóyá òótọ́ ni àwọn ìdáhùn rẹ̀
sí inú fọ́ọ̀mù. Ẹ̀dà àti ojúlówó ìwé-ẹ̀ rí tí o pèsè ni òṣìṣẹ́ yóó wò fínní-fínní láti rí i pé
ojúlówó ni wọ́n, lẹ́yìn èyí ni wọn ó fi ẹ̀ rọ gba ẹ̀ dà rẹ̀ sí inú ẹ̀ rọ ayára-bí-àṣá ní ibùdó
ìforúkọsílẹ̀ . Wọn óò tún gba ẹ̀ dà sílẹ̀ sí inú fáìlì tó yẹ. Bí ẹni tó bá ń forúkọ sílẹ̀ kò
bá ní àwọn ìwé-ẹ̀ rí tí a sọ yìí, orúkọ rẹ̀ yóó ṣì jẹ́ fífisílẹ̀ bẹ́ẹ̀, yóò rí nọ́ńbà NIN gbà,
àmọ́ wọn ó kọ ọ́ sínú fáìlì rẹ̀ pé kò ní àwọn ìwé-ẹ̀ rí tó yẹ láti ṣàtìlẹyìn fún àwọn
ìdáhùn rẹ̀ . Ètò yìí ṣe pàtàkì fún àyẹ̀ wò ṣíṣe kó tó di pé o ó gba káàdì rẹ àti fún ṣíṣe
ààbò tó yẹ fún ètò ìdánimọ̀ rẹ.
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Ní ti ibùdó ìforúkọsílẹ̀ tó wà ní ààlà ìlú méjì, àjọ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ìwọlé-wọ̀ de
èèyàn sí orìlẹ̀ -èdè Nàìjíríà ni yóó yanjú gbogbo ohun tó lè fa iyè méjì nípa bóyá ọmọ
orílẹ̀ -èdè yìí ni ẹni náà tàbí pé kò rí bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni wọn óò tó lè fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní
káàdì ìdánimọ̀ .
KÍ NI ÌDÍ TÍ MO FI NÍLÁTI FI ILÀ ÌKA-ỌWỌ́ MI ÀTI ÀWỌN NǸKAN MÌÍRÀN
SÍLẸ̀?
Ó ṣe pàtàkì, ó sì pọn dandan pé kí o fi àwọn
̣ ètò NIN, nọ́ńbà tí
nǹkan wọ̀ nyí sílẹ̀ nitorí pé lábé
wọn óò fún ẹ ni wọn ó lò láti dé àwọn ohun tó jẹ́
tìẹ sínú ẹ̀ rọ ayára-bí-àṣá. Kò rọrùn láti tọwọ́ bọ
ètò yìí lọ́nà èrú rárá. Bákan náà, níwọ̀ n ìgbà tí a
bá ti ya àwòrán rẹ tí a sì gba ilà ìka-ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀ , a lè má tún ṣe bẹ́ẹ̀ títí ọdún márùnún. Lọ́jọ́ iwájú, a lè fi ẹ̀ rọ ya àwòrán ẹyinjú rẹ nígbà tí ètò NIMS bá gbòòrò tán.
Àwọn ohun tí a fi sílẹ̀ fún wa ṣe pàtàkì, ó sì jẹ tìrẹ nìkan, ẹlò míràn kò lè bá ọ lò wọ́n.
BÁWO NI ÀWỌN Ọ̀RỌ̀ NÍPA MI YÓÓ ṢE JẸ́ FÍFIPAMỌ́?
A óò kó àwọn ọ̀ rọ̀ nípa rẹ sí inú àpò ìjọba tí à ń kó àwọn ohun ìdánimọ̀ sí lọ́nà tí ààbò
tó dájú yóó fi wà fún wọn. O ó lè lo àwọn nǹkan wọ̀ nyí níbikíbi tó bá wù ọ́ lórílẹ̀ -èdè
̣ tí yóò ní àǹfààní sí àwọn ohun
Nàìjíríà nígbàkúùgbà. Kò sí ẹnikẹ́ni tàbí iléeṣékíléeṣé
tó jẹ́ tirẹ láìgba àṣe lọ́wọ́ rẹ àti lọ́wọ́ àjọ NIMC.
Àmọ́ ṣá, nínú àkọsílẹ̀ ìwé òfin ti NIMC, a ṣe àtòjọ àwọn àjọ ìjọba tó níí ṣe pẹ̀ lú ààbò
àti ìṣúná tí wọn óò láṣẹ sí àwọn ohun ìdánimọ̀ rẹ
láìgba àṣẹ lọ́wọ́ rẹ. Lára wọn ni Ajọ aláàbò ìlú, àjọ
tó ń rí sí nínú ìwà ọdaràn nípa ètò ọrọ̀ -ajé (EFCC),
àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀ -èdè Nàìjíríà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọn
kò níí déédé wá gba àwọn nǹkan wọ̀ nyí láìní ìwé
àse láti ilé-ẹjọ́, bẹ́ẹ̀ ọ̀ gá tó wà ní ipò gíga ní àwọn
àjọ yìí ni yóò lẹ́tọ̀ ọ́ láti ṣe nǹkan wọ̀ nyí.
ÀYÍPADÀ (Àtúnṣe àti ìgbésípele ọ̀tun) TÓ LÈ BA ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀
Bákan náà, o óò ní àǹfààní láti ṣe àyípadà sí àwọn àkọsílẹ̀ rẹ. Bí àpẹẹrẹ, bí o bá pa
orúkọ baba rẹ padà sí ti ọkọ rẹ lẹ́yìn ìgbéyàwó, yálà o ó gba fọ́ọ̀mù ìyípadà àkọsílẹ̀
lórí ẹ̀ rọ ayélujára, tó o sì tẹ ìwé pélébé jáde láti mú un lọ sí ibùdó ìforúkọsílẹ̀ , tàbí kí
o gba fọ́ọ̀mù náà ní èyíkéyìí ibùdó ìforúkọsílẹ̀ wa. Bí òṣìṣẹ́ wa bá fi lè rí i dájú pé
lóòótọ́ ìwọ lo ni àwọn àkọsílẹ̀ náà, yóó ṣe àyípadà tó tọ́ sí ibi tó yẹ. Bẹ́ẹ̀ àkọsílẹ̀
ìṣáájú yóó ṣì wà nítorí pé ó ṣeé ṣe kí o nílòrẹ̀ lọ́jọ́ iwájú.
ǸJẸ́ ÀÀBÒ WÀ FÚN GBOGBO ÈTÒ MI YÌÍ, TA SÌ NI YÓÓ PÈSÈ ÀÀBÒ Ọ̀HÚN?
Kí ó tó di pé a parí iṣẹ́ lórí ètò NIN, àjọ NIMC ṣe ìwádìí lórí ìgbéléwọ̀ n ipa àwọn ohun
àdáni (PIA) láti mọ ohun tí ewu nípa ìkọwọ́bọ àwọn ohun àdáni dá lé lórí àti ọ̀ nà láti
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dáàbò bò wọ́n. Àwọn àbọ̀ lára ìwádìí yìí ti jẹ́ àwọn ohun tí a kó sínú ètò NIMS,
pàápàá jù lọ àwọn ètò ààbò lórí àwọn àkọsílẹ̀ olùforúkọsílẹ̀ .
Lára ipa tí NIMC yóò kó ni rírí i dájú pé àwọn àkọsílẹ̀ inú àpò ìjọba tí à ń kó àwọn
ohun ìdánimọ̀ sí jẹ́ òótọ́, wọ́n jẹ́ tòde-òní, ààbò sì wà lórí wọn. Yàtọ̀ sí pé wọ́n ń
mójútó ètò ìforúkọsílẹ̀ , àjọ̀ NIMC yóó máa wo bí nọ́ńbà NIN àti káàdì ìdánimọ̀ ti ìjọba
àpapọ̀ yóó ṣe máa jẹ́ lílò. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ibùdó tí àwọn ilé-iṣẹ́ aládàáni yóó máa
mójútó yóó wà, àjọ NIMC yóó máa mọ bí àwọn àríyàn-jiyàn yóó ṣe máa di yíyanjú.
Àǹfààní sí àpò ìjọba tí à ń kó àwọn ohun ìdánimọ̀ sí kò níí wà fún tajá-teran rárá.
Àwọn àjọ ìjọba tó bá yẹ àti awọn àjọ ìdánimọ̀ aládàáni ni wọ́n ní irú àǹfààní yìí. Bí
NIMC bá fún àjọ tó dúró bí ẹni kẹta ní àǹfààní sí àwọn nǹkan wọ̀ nyí, kò níí lu síta
rárá. Àwọn àjọ ìjọba àti àwọn aládàáni tí wọ́n bá gba àwọn nǹkan wọ̀ nyí yòò jẹ́̀ kí
àjọ NIMC mọ bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣètò láti dáàbò bo àwọn ohun tí wọ́n gbà náà àti ohun tí
wọ́n yóó lo nọ́ńbà NIN àti káàdì ìdánimọ̀ náà fún látígbàdégbà.
A ṣètò NIMS láti lè kó àwọn ìdúnàádúrà àti/tàbí ìwé ìbéèrè àlàyé sí inú àpò ìjọba tí à
ń kó ohun ìdánimọ̀ sí, lára rẹ̀ ni ohun-èlò ìpàkíyèsí ẹni sí ìjàǹbá àti olèjíjà. Gbogbo
àwọn àjọ tó ń lo ètò NIMS ni yóó pọn dandan fún láti dá NIMC lóhùn nígbà tí wọ́n bá
bèèrè ohun kan látí ọ̀ dọ̀ wọn; èyí wà ní ìbámu pẹ̀ lú àkọsílẹ̀ òfin NIMC.
Àjọ NIMC tún ti ṣètò àwọn òfin aládàáni gẹ́gẹ́ bí irin-iṣẹ́ láti rí i dájú pé ààbò wà fún
ẹ̀ tọ́ olúkúlùkù lẹ́nu gbígba àwọn àkọsílẹ̀ tí à ń sọ yìí, ìṣàkóso àti ìbójútó àpò ìjọba
ajẹmẹ́rọ pẹ̀ lú ìlò NIN àti káàdì ìdánimọ̀ ìjọba àpapọ̀ . Wàyí o, NIMC mú un lọ́kùn-únkúndùn láti rí i pé àṣírí ẹnikẹ́ni kò lu síta. Ní ọjọ́ iwájú, NIMC yóó ṣagbátẹrù àtúntò
àṣírí àti ààbò lórí òfin.

NÍGBÀ WO NI MÀÁ GBA NỌ́ŃBÀ NIN MI?
Wọ́n ṣàgbékalẹ̀ ètò NIMS ní ọ̀ nà tí yóó fi gbé nọ́ńbà NIN jáde ní kété tí ètò
ìforúkọsílẹ̀ bá ti parí. Níwọ̀ n ìgbà tó jẹ́ pé ètò ṣíṣe ẹ̀ dà kò níí gbà ju ìṣẹ̀ jú-akàn díẹ̀ lọ,
lẹ́yìn tí o bá ti forúkọ sílẹ̀ , nọ́ńbà NIN rẹ náà kò níí gbà tó ìṣéjú kan kó tó délẹ̀ . Ọ̀nà
tí o yàn láti gba nọ́ńbà rẹ ni yóó sọ bí yóó ṣe tètè tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ sí. Nọ́ńbà NIN rẹ lè tẹ̀ ọ́
lọ́wọ́ láàrin ìṣẹ́jú-akàn díẹ̀ , láàrin ìṣéjú mélòó kan, wákàtí tàbí ọjọ́, ó wà lọ́wọ́ ètò
NIMC tí o yàn láàyò; fífi fóònù tẹ ọ̀ rọ̀ ránńṣẹ́; àpò ìfíwéránńṣẹ́ ayára-bí-àṣá tàbí ọ̀ nà
ìfọ̀ rọ̀ ránńṣẹ́ lórí ẹ̀ rọ ayélujára.
ǸJẸ́ MÀ Á TÚN GBA KÁÀDÌ ÌDÁNIMỌ̀ BÍ?
Bẹ́ẹ̀ ni, wọn óò tún fún ọ ní káàdì ìdánimọ̀ . Àmọ́ irú káàdì bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ èyí tí yóò mú
un rọrùn fún ọ láti lè fi ara rẹ hàn ní oríṣiríṣi ọ̀ nà. Yóò tún fún ọ ní àǹfààní láti lè fi í
ra ọjà nítorí ètò sísan owó yóó wà lórí rẹ̀ . Ètò NIMS yìí tún máa ń ṣètò àwọn ọ̀ nà
mìíràn tí o filè ṣàfíhan ara à rẹ̀ nípa ìdánimọ̀ láìlo káàdì ìdánimọ̀ .
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Ní báyìí, oríṣiríṣi káàdì ìdánimọ̀ ni àwọn èèyàn ń lò láti fi ṣàfihàn ara wọn bíi káàdì ibiiṣẹ́, káàdì àṣẹ ìwakọ̀ , ìwé ìrìnnà (tó níí ṣe pẹ̀ lú ẹ̀ rọ) abbl. Nígbà mìíràn, lílo àwọn
nǹkan wọ̀ nyí máa ń nílò àlàyé àti atótónu tó pọ̀ . Gbogbo àwọn àpẹẹrẹ yìí ló fẹ́ẹ̀ẹ́
dàbí wí pé wọn kì í bèèrè orísun káàdì ìdánimọ̀ bẹ́ẹ̀. Ní ọ̀ pọ̀ ìgbà, ohun tí wọ́n kàn
máa ń ṣe ni láti wo àwòrán tó wà nínú káàdì àti ojú ẹni tó wà níwájú wọn láti rí
àrídájú pé lóòótọ́ ló jẹ́ tirẹ̀ . Bá ó bá di bàbàrà ní ilé ìfowópamọ́sí, wọn ó ya àwòrán
oníbàárà náà, wọn ó sì ṣe ẹ̀ dà ohun-èlò ìdánimọ̀ rẹ̀ . Ọ̀nà tó wọ́pọ́ jù lọ láti rí i dájú
pé àyẹ̀ wò gidi wà fún ètò ìdánimọ̀ káàdi ní Nàìjíríà nìyí. Àmọ́ ṣá kì í ṣe ọ̀ nà tó yẹ láti
máa ṣàyẹ̀ wò ìdánimọ̀ to péye, èyí ló sì mú kí ayédèrú ètò ìdánimọ̀ di ohun tó tí wọ́pọ̀
báyìí.
Síwájú sí i, ìdánimọ̀ èèyàn lè jẹ́ wíwò yálà nípa wíwo àwòrán inú káàdì ìdánimọ̀ àti
ojú ẹni náà tàbí nípa títẹ nọ́ńbà NIN sí orí ẹ̀ rọ ayélujára tí yóò gbé ọ̀ rọ̀ nípa ẹni náà
jáde; èyí wà lọ́wọ́ irú ètò ìdánimọ̀ tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ fowọ́ sí láti ṣe. Ó tún lè jẹ́ nípa lílo ilà
ìka-ọwọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀ rọ tó wà fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ (CAD). Ó sì lè jẹ́ ètò tó ga jù lọ,
èyí tó jẹ mọ́ wíwo àpò ìjọba tí à ń ko ohun ìdánimọ̀ sí lórí ẹ̀ rọ ayélujára nípa títẹ ilà
ìka-ọwọ́ ẹni náà. Àgbékalẹ̀ àti àwọn nǹkan mìíràn tó rọ̀ mọ́ ètò NIMS àti káàdì
ìdánimọ̀ wà ní ìbámu pẹ̀ lú ìlànà tí wọ́n ń lò ní àgbáńlá ayé (150 27001, ICAO 9303)
ÌGBÀ WO NI MÀ Á TÓ LÈ RÍ KÁÀDÌ MI GBÀ?
Oṣù kan ni yóó gbà wá láti fi káàdì ránńṣẹ́ sí ẹni tó ni ín. Ṣùgbọ́n ọ̀ sẹ̀ kan ni a fi ń
pèsè káàdì ọ̀ hún. Bí o bá le wá gba káàdì rẹ fúnraà rẹ ní àwọn ibùdó wa, ọ̀ ṣẹ̀ méjì
péré ni yóó gbà. Wàyí o, àjọ̀ NIMC ti ń ṣètò bí wọn ó ṣe máa fi káàdì ránńṣẹ́ sí àwọn
èèyàn nípa lílo ètò ìfìwéránńṣẹ́ ayára-bí-àṣá. Èyí yóò tún gba ìgbà díẹ̀ láti rí i dájú pé
àwọn káàdì náà dé ibi tó yẹ. A óò tún ṣe àwọn àtúnyẹ̀ wò kọ̀ ọ̀kan lórí àwọn káàdì kó
tó di pé a ó fi lé ẹni tó ni ín lọ́wọ́. A ò níí gbà kí ẹnì kan ó gba káàdì fún ẹlò míràn.
Ohun tó dára ni pé, o lè máa mọ nípa àwọn ètò ìpèsè káàdì rẹ nípa àwọn ibùdó
ìkànsíni wa tó ń ṣiṣẹ́ yípoọjọ́. A ó kàn sí ọ lórí ètò ìfọ̀ rọ̀ ránńṣẹ́ orí ẹ̀ rọ ayélujára tàbí
nípa títẹ ọ̀ rọ̀ ránńṣẹ́ sí ọ lórí ẹ̀ rọ alágbèéká rẹ.
BÁWO NI KÁÀDÌ NÁÀ YÓÓ ṢE RÍ?
Gbogbo àwọn ohun tí a ó fi sí orí káàdì ìdánimọ̀ ìjọba yìí yóó wà ní ìbámu pẹ̀ lú ìlànà
tí wọ́n ń lò ní àgbáńlá ayé. Àpẹẹrẹ àwòrán rẹ̀ wà ní ìsàlẹ̀ . Fún àwọn ìdí tó fojú hàn,
àwọ̀ àti àwọn ohun tó ń dúró bí ààbò fún káàdì náà kò sí níbẹ̀ . Ike pélébé kan yóó
wà tí yóó éní àwọn ọ̀ rọ̀ àdáni lórí, nọ́ńbà NIN, ìbọwọ́lùwé àti àwọn àwòrán ilà ìkaọwọ́ rẹ tí yóò tó láti lè jẹ́rìí nípa ìdánimọ̀ rẹ. A ṣe ọ̀ rọ̀ ètò ààbò sínú káàdì náà láti rí i
dájú pé kò níí sí ayédèrú káàdì. Bákan náà, abẹ́lé ni a ó ti máa pèsè àwọn káàdì yìí
ká lè rí i pé ọjọ́ tí a dá kò yẹ̀ àti pé kí iṣẹ́ lè wà fún àwọn èèyàn. Bí káàdì ìdánimọ̀
ìjọba yóó ṣe rí nìyí:
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BÁWO NI N Ó ṢE MÁA LO NỌ́ŃBÀ NIN ÀTI/TÀBÍ KÁÀDÌ ÌDÁNIMỌ̀ MI?
Ọ̀pọ̀ ìṣẹ̀ lẹ̀ àti ọ̀ pọ̀ ibi ló ti yẹ kí o jẹ́rìí pé ẹni tí o pe ara rẹ̀ ni ọ́
lóòótọ́. Nọ́ńbà NIN àti káàdì ìdánimọ̀ ìjọba àpapọ̀ yóó ràn ọ́ lọ́wọ́
láti lè ṣe èyí ní ọ̀ pọ̀ ọ̀ nà, léyìí tí yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún gbogbo ènìyàn.
Ojoojúmọ́ ni ò ń dúnàádúrà nípa ohun kan tàbí òmíràn, èyí tí yóò nílò láti jẹ́rìí pé ẹni
tí o pe ara rẹ̀ ni ọ́ lóòótọ́. Ó sì le jẹ́ ohun tí yóò níí ṣe pẹ̀ lú owó-sísan tí o óò níláti fi
àmì là ìdánimọ̀ rẹ han lọ́nà tí kò lọ́júpọ̀ rárá. Ó tún lè jẹ́ ìṣẹ̀ lẹ̀ tó níwọ̀ n jùlọ tí ó wà
nínú àkọsílẹ̀ NIMC ti 2007, orí kẹtàdínlọ́gbọ̀ n. Ní irú ìgbà báyìí, inú àpò ìjọba tí à ń
kó ohun ìdánimọ̀ sí lórí ẹ̀ rọ ayélujára ni wọn ó ti wo àrídájú ìdánimọ̀ rẹ, tàbí kí wọ́n lo
káàdì tí yóò báramu. Bí ìbáramu káàdì ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ni pé a ó ki káàdì ìdánimọ̀
ẹnìkan sí inú ẹ̀ rọ tó máa ń yẹ káàdì wò (CAD), ẹni bẹ́ẹ̀ yóó sì tẹ ìka-ọwọ́ sí orí ẹ̀ rọ láti
lè mọ̀ bóyá ẹnì kan náà ni ó ni ilà ìka-ọwọ́ tí a ti gbà sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ .
Irú ètò ìdánimọ̀ báyìí lè jẹ́ ìdánimọ̀ nípa ẹ̀ rọ ayélujára tàbí nípa lílo àpò ìjọba tí à ń kó
ohun ìdánimọ̀ sí. Èyí tó wù kó yẹ́ nínú ọ̀ nà méjéèjì, Bẹ́ẹ̀ ni/Bẹ́ẹ̀ kọ́ ni èsì yóò jẹ́ fún
àwọn tó ń lò ó. A tún lè rí àkọsílẹ̀ àti ọ̀ rọ̀ nípa ìdánimọ̀ èèyàn gbàsíwájú síi, èyí wà
lọ́wọ́ irú àṣẹ tí onítọ̀ ún yóó fún àwọn tó bá fẹ́ mọ̀ nípa ìdánimọ̀ rẹ̀ .
Orí kẹtàdínlọ́gbọ̀ n ti àkọsílẹ̀ NIMC, ọdún 2007 ṣàláyé pé ní ọjọ́ tí àjọ̀ náà yóò kéde,
ìlò nọ́ńbà NIN yóó pọn dandan fún àwọn ìdúnàádúrà wọ̀ nyí:
a)
Bíbèèrè fún àti gbígba ìwé-ìrìnà òkè-òkun;
b)
ṣíṣí àpò-owó ní ilé ìfowópamọ́sí;
d)
Ríra ètò adójútòfò;
e)
Rírà tàbí fífúnni ní ilẹ̀ , èyí tó wà ní ìbámu pẹ̀ lu òfin lílo ilẹ̀ ;
ẹ)
Irú ètò tàbí ìdúnàádúrà tó níí ṣe pẹ̀ lú àkọsílẹ̀ òfìn lórí owó ìfẹ̀ yìntì ti ọdún
2004;
f)
Irú ìdúnàádúrà tó níí ṣe pẹ̀ lú ètò adójútòfò tó ajẹmọ́ ètò ìlera;
g)
Ètò tó ní ààbò ìjọba nínú;
gb)
Ètò tó níí ṣe pẹ̀ lú káràkátà;
h)
Fífi orúkọ sílẹ̀ àwọn olùdìbò;
i)
Owó-orí sísan;
j)
Àwọn ètò mìíràn tí ìjọba gbé kalẹ̀ ;
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k)

Àwọn ètò ìdúnàádúrà mìíràn tí àjọ náà yóó tó sínú ìwé ìléwọ́ ìjọba àpapọ̀ .

KÍ NI YÓÓ ṢELẸ̀ BÍ MO BÁ GBÀGBÉ NỌ́ŃBÀ NIN MI?
Bí o bá gbàgbé nọ́ńbà NIN rẹ, o ṣì lè rí i gbà ní ibùdó ìforúkọsílẹ̀ tàbí nípa dídáhùn
àwọn ìbéèrè tó wà nínú fọ́ọ̀mù NIN, kí o sì mú un lọ sí èyíkéyìí nínú àwọn ibùdó
ìkànsíni tí yóó máa ṣiṣẹ́ yípoọjọ́.
KÍ NI YÓÓ ṢELẸ̀ BÍ KÁÀDÌ MI BÁ BÀJẸ́ TÀBÍ TÓ SỌNÙ?
Ojúṣe gbogbo èèyàn ni láti tọ́jú káàdì ìdánimọ̀ , ká sì máa ṣètọ́jú ẹ̀ síbi tó yẹ; àmọ́ ṣá,
o lè kàn sí èyíkéyìí nínú àwọn ọ́ọf́ íìsì NIMC níbikíbi tí o bá wòye pé káàdì rẹ ti sọnù
tàbí pé wọ́n ti jí i, tàbí pé ó ti bàjẹ́. Àjọ NIMC yóò gbégi dánà káàdì yìí lórí ẹ̀ rọ láti rí i
pé kò wúlò fún ẹnikẹ́ni mọ́, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ẹni tó lè lo nọ́ńbà NIN rẹ, ìwọ nìkan ló
wà fún.
Ṣùgbọ́n bí o bá fẹ́ gba òmíràn, o níláti kàn sí àwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ NIMC tí àwọn
‘Front-End Partners’ ń ṣàkóso. Yálà o óò dáhùn àwọn ìbéèrè orí fọ́ọ̀mù tó wà fún
àtúngbà káàdì lórí ẹ̀ rọ ayélujára tí o tẹ̀ jáde lọ sí àwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ wa, tàbí kí o
dáhùn àwọn ìbéèrè orí fọ́ọ̀mù yìí ní ibùdó ìforúkọsílẹ̀ wa. Òṣìṣẹ́ wa ni yóò kọ́kọ́ wò
bóyá òótó ni o sọ nípa ìdánimọ̀ rẹ kó tó wá ṣètò láti rí i pé o gba káàdì ìdánimọ̀
mìíràn, yí kò níí pẹ́ tó ti àkọ́kọ́. Wọn óò ní kí o san owó fún àtúngbà káàdì yìí.
ǸJẸ́ MÀ Á SANWÓ KÍ N TÓ
ÌDÁNIMỌ̀?
Ìforúkọsílẹ̀ àti fífúnni ní nọ́ńbà NIN
rárá. Àmọ́ ṣá, bí o bá sọ káàdì rẹ̀
òmíràn. Iye tí o ó san yóó hàn
lóòrèkóòrè.

LÈ GBA NỌ́ŃBÀ NIN ÀTI/TÀBÍ KÁÀDÌ
àti káàdì ìdánimọ̀ ìjọba àpapọ̀ kò ní owó nínú
nù, tàbí tó bàjẹ́, ó di dandan kí o sanwó fún
kedere, àgbéyẹ̀ wò iye yìí yóó sì máa wàyé

ÀWỌN Ọ̀RỌ̀ ÀTI ÌRÀNWỌ́ NÍPA LÍLO ÈTÒ NIMS
Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìyànjú ti ń lọ láti ṣàgbékalẹ̀ àjọ aládàáni tí yóó máa pèsè ìránwọ́ lórí i
bí a ṣe ń lo ètò NIMS ní àwọn ibùdó ìkànsíni. Bákan náà, àwọn ọ̀ rọ̀ àti ìrànwọ́ báyìí
yóó wà lórí ètò ìkànsíni ní orí ẹrọ ayélujára wa tí yóó máa ṣiṣẹ́ yípoọjọ́. Àwọn ilé-iṣẹ́
ìfiwéránńṣẹ́ ayára-bí-àṣá yóó máa ṣiṣẹ́ láti rí i pé ìwé pélébé tó ní nọ́ńbà NIN àti
káàdì ìdánimọ̀ ìjọba tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ nígbà tó yẹ. O sì lè gba tìrẹ fúnra rẹ nípa wíwá sí
ibùdó ìforúkọsílẹ̀ wa. Àjọ NIMC ti pinnu láti rí i pé gbogbo èèyàn tó ń gbé ilẹ̀ wa,
yálà ọmọ-bíbí ilẹ̀ wa ni ò tàbí ẹni tó ń gbébẹ̀ lábẹ́ ofin, mọ̀ nípa ètò NIMS ní
àmọdunjú, ní ó kéré jù, èdè mẹ́rin nínú àwọn èdè tí à ń sọ ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Bákan náà,
ètò ìkànsíni tó gbòòrò àti ìṣàkóso ìyípadà wà láti rí i pé ìgbà ọ̀ tun tí ètò NIMS ń gbé
bọ̀ yé gbogbo èèyàn.
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Fún àlàyé, kàn sí wa lórí:
+234 7025420 706-9
+234 7040144 452-7
Website: http://www.nimc.gov.ng
E-mail: info@nimc.gov.ng
Àjọ tó ń ṣàkóso ìdánimọ̀ ti ìjọba àpapọ̀
11, Sokode Crescent, Off Dalaba Street,
Zone 5, Wuse,
P.M.B. 18 Garki,
Abuja – Nigeria.
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