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Статья 1 

«Дезал, наьнал даьйл, бераш лорадарах» долча  1999 шера 29 ноябрерча 

№27-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет ГIалгIайче», 1999,                         

25 декабре; 2003, 24 мае; 2006, 18 марте, 25 апреле; газет «Сердало», 2006, 6 

июне; газет «ГIалгIайче», 2007, 20 сентябре; 2013, 15 июне; Официальни 

бокъон  хоама  интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 3 ноябре)  

юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 11 статьяй кхоалагIа абзац ший низ дIабаьнна лархIа: 

2) 27 статья укх редакце  дIаязъе: 

«Статья 27. Берах йолча  кхалсага а  кхалсага -наьна а 

могашал лораяр 

 

Берах болча  кхалнаха,  лорий чаккхенца нийса а цар заявленеца а  

къахьегама  боарамаш, Iунал дара  боарамаш кIезигду е уж кхалнах  

производственни фактора  во  Iоткъам хугбоацача кхыча балха 

хьожабу,  хьалхарча балхара  алапен юкъера боарам буташ.  

Берах йола кхалсаг производственни  фактора во Iоткъом 

хургбоацача, кхыча  балха  хьожаялехьа, из балхара  мукъайита еза,  

бахьан из долаш  балха хьа ца йоагIаш Iийнача деношка, болх луш 

волчун рузкъах алапен юкъара боарам дIа а луш. 
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Лорий  организацешка  бинза баргбоаца  диспансерни тохкам  

дIахьоча хана, берах болча кхалнаха уж балха болча д Iалу, алапе 

юкъера  боарам. 

Цхьан шерага ах шерага  кхаччалца ха йола бераш дола кхалнах,  

балха тIа къахьега  цар аьттув ца хилча, цар  заявленеца кхыболча 

балха тIа хьожабу, беча балхах дола алапи а луш, бакъда хьалхагIа 

балхах луш хинначул кIезигах а доацаш, бера цхьа шуи ах шуи 

даллаца.  

Берах хиларах а бер дарах а йола  отпуск  лу  кхалсага, Российски 

Федераце  законодательствос  белгалъяьча  аргIанца  нийса. 

Бера Iуналдара отпуск дIалоархI юкъарча а  хадданза йолча а  

балха,  говзалах йолча  стажаца (къоаналла ханал хьалха луш дола  

страховой  пенси денна моттигаш ца лаьрхIача). 

Кхаь шерага  кхаччалца ха йола бер долча болхлочоа балха отпуск 

яла  декхаре ва болх луш  вар белхлочуна аьттув болча ханачухь.»; 

3) 29 статья укх редакце дIаязъе: 

«Статья 29. Балха  боахоача (дешаш болча) даьй-ноаной  

бокъонаш лораяр 

 

Предприяте  вIашагIтохара – бокъон  боарамий  башхало а йоацаш 

болх луш волчо тешам лу берах йолча  кхалсага а 14 шерага  

кхаччалца ха йола бераш долча  болхлошта а берашта кхетам бала а 

Iалашо е а социальни новкъостал дара, царна паччахьалкхени 

муниципальни  фондашкара льготаш оттаеш. Предприяте  

вIашагIтохара – бокъон  боарамий  башхало а йоацаш болх луш волчо 

дийтта шерага кхаччалца ха йола бераш долча  болхлошта оттаду  

лоацдаь балха кIира,  балха  законодательстваца нийса.  

Кхоъ е  кхы дукхагIа  14 шерага  кхаччалца ха йолча бераш долча  

болхлошта лу,  алапи лушдола, совнагIа кхоъ ди отпуск,  иштта  

берашта Iунал дара, хIара шера алапи ца луш, шин кIиран боараме 

совнагIа отпуск лу. 

Общежите йолча дешара учреждене  администраци  декхарийла я  

студенчески дезалашта  дIакъайла  фусамаш яла. 

Дийтта шерага  кхаччалца ха йола бераш долча деша  баг Iача  

болхлошта, цар  дехарах оттаю занятешка  мукъа дIабахара торо.»; 

4)  34 статьяй кхоалагIа абзац укх редакце дIаязъе: 

«Бера законни  бокъонаши лоIамаши лорадар кхоачашду  

кхоачашду даьша-ноаноша (царна  когаметта болча наха),  иштта  

кхыйолча органаша а  даржашкарча наха а Российски Федераце  

законодательствас белгалъяьча моттигашка.»;  

5) 38 статьяй шоалагIча абзаце дешаш «ГIалгIай Республика  

бахархой  къахьегара пачаахьалкхен служба» хувца  дешашца 

«ГIалгIай Республика  балха,  къахьегама а социальни  дег Iаахара а 

министерствос»; 

6) 40 статьяй шоалагIча абзац укх редакце  дIаязъе: 
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«Дас-нанас  цхьанне (Iунал дечо), доал дара а Iунал дара а органо 

йоазонца мукъа белча, балха договор  оттаде могаду юкъара  дешар 

Iома а даь дийтта шу  даьннача  сагаца,  цун могашала зе  дергдоаца 

бай болх  бергболаш,  е  юкъера дешар а Iомадеш дийтта щу  даьннача 

сагаца а, дешар Iомадечара мукъа волча хана, цун могашала а дешара  

программа караерзаяра а зе  дергдоацача атта болх  кхоачашбара.».   

   

Статья  2  

        Ер Закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу ер официально кепатеха 

итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз. 
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