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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  

 

«ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутата статусах» долча 

ГIалгIай Республика Закона хувцамаш  юкъедахьара хьакъехьа 

 

 ТIаийцад 

    ГIалгIай Республика 

    Халкъа Гуллама                                                2019 шера 28 ноябре 

 

  Статья 1  

 «ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутата статусах» долча, 

2004 шера 8 июлерча, №18-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 

«ГIалгIайче», 2004, 13 июле; 2006, 28 феврале; 2007, 21 июне; газет 

«Сердало», 2008, 10 январе; газет «ГIалгIайче», 2011, 7 июне; 2012, 11 

декабре; 2013, 15 июне; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон хоама 

интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 4 июле; 2018, 27 феврале, 4  

декабре, 2019, 7 июне) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 9 статья укх редкце д1аязъе:  

Статья 9. Пайдаех, расходех, рузкъах а рузкъан кепе долча 

декхарех а дола сведенеш д1адалар 

 

Г1алг1ай Республика Халкъа Гуллама депутат, отчетни финансови 

шера т1ехьа доаг1ача шера 1 апреле кхачалехьа декхарийла ва, Г1алг1ай 

Республика Халкъа Гуллама депутаташа д1алуча ший пайдаех, расходех, 

рузкъах а рузкъан кепе долча декхарех а дола сведенеш нийса дий хьажара 

йолча комиссене (д1ахо-комисси) д1адала декхарийла ва ший пайдаех, 

расходех, рузкъах а рузкъан кепе а долча декхарех а дола сведенеш, иштта 

ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, расходех, рузкъах а 

рузкъан кепе долча декхарех а дола сведенеш д1адала. 

Ший пайдаех, расходех, рузкъах а рузкъан кепе а долча декхарех а 

дола сведенеш, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, 

расходех, рузкъах а рузкъан кепе долча декхарех а дола сведенеш Халкъа 

Гуллама депутато д1алу, Российски Федераце Президента «Пайдаех, 
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расходех, рузкъах а рузкъан кепе а долча декхарех йолча справка кеп 

д1ачоаг1ъярах а Российски Федераце Президента цхьайолча акташта 

хувцамаш юкъедахьарах а долча», 2014 шера 23 июнерча №460 йолча 

Указаца д1ач1оаг1ъяьча кепа боараме.; 

2) т1атохар де ер чулоацам болча 9
5 
 статьяйца: 

Статья. 9
5
 Депутата, цун сесага (маьра) а кхенза долча цун берий 

а расходашта т1ахьожам лоаттабар 

 

1. Г1алг1ай Республика Мехкдас е цо викал ваьча даржерча саго, 

нагахьа санна, «Паччахьалкхен даржашка а кхыболча наьха а расходаш цар 

пайдашца в1ашкаотташ хиларах долча», 2012 шера 3 декабрерча №230 

йолча Федеральни закона 4 статьяй 1 даькъо белгал ма дарра соцам т1аэц, 

Халкъа Гуллама депутата сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, 

расходех, рузкъах а рузкъан кепе долча декхарех бола т1ахьожам 

д1абахьарах, т1аийцача соцамах хоам бу, расходашта т1ахьожам бар 

д1адахьарах соцам т1аэцара  к1ийле хинна,  хоам хьабеннача сагага. 

2. Халкъа Гуллама депутата сесага (маьра) а кхенза долча берий а 

пайдаех, расходех, рузкъах а рузкъан кепе долча декхарех бола т1ахьожам 

д1абахьарах соцам т1аэц из т1аэцара к1ийле хьахинна 10 ди доалача хан-

юкъа,  Халкъа Гуллама х1ара депутата хьакъехьа къаьст-къаьста, йоазон 

кепе.  Белгалбаь соцам   т1аэц Г1алг1ай Республика Мехкдаь боарама 

бокъон актаца белгалъяьча арг1анца, федеральни законодательстваца а укх 

Законаца а нийса. 

 3. Г1алг1ай Республика Халкъа Гуллама депутата расходашта 

т1ахьожам лоаттабу, Г1алг1ай Республика Халкъа Гуллама депутаташа 

д1алуча шоай пайдаех, расходех, рузкъах а рузкъан кепе долча декхарех а 

дола сведенеш нийса дий хьажара йолча комиссе «Паччахьалкхен 

даржашка а кхыболча наьха а расходаш цар пайдашца в1ашкаотташ 

хиларах долча», 2012 шера 3 декабрерча  №230 йолча Федеральни 

законаца нийса белгалъяьча арг1ах.»; 

 3) 1 т1атохар д1адаккха; 

 4)  2 т1атохар д1адаккха. 

 

Статья 2 
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха 

итт ди чакхдаьннача  дийнахьа денз. 

 

 

ГIалгIай Республика  

Мехкда                              Келаматнаькъан М.М.  

 

г.Магас 

2019 шера «_02_» __12__ 

№__49-РЗ__ 


