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 Статья 1  

 «ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутаташ харжарах» долча, 

2007 шера 13 ноябрерча  №40-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 

«ГIалгIайче», 2007, 17 ноябре; 2009, 23 июне; 2011, 16 апреле, 7 июне, 9 

июле, 18 августе, 24 ноябре; 2013, 12 январе, 31 августе; 2014, 8 ноябре; 2015, 

2 апреле, 9 июне, 29 декабре; 2016, 16 апреле; Официальни бокъон хоама 

интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 24 мае) юкъехьо Iобелгалдаь 

хувцамаш:  

1)  16 статья  укх редакце дIаязъе: 

«Статья 16. Российски Федераце гражданаш харжархой списка 

юкъебахьара а юкъера дIабахара а аргIа 

 

1. Харжархой спискашта юкъехьу, Российски Федераце беррига а 

кхадж тоссача денга хьинаре хоржамий бокъо  йола гражданаш, укх Закона 5 

статьяй 1 даькъаца   нийса. 

 2. Российски Федераце гражданин, белггалча хоржамий участка 

харжархой списка юкъевахьара кIийле я, из цу хоржамий участка доазон тIа 

ваха моттиг йолга бакъдале, хIаьта «Российски Федераце гражданий 

хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъонии керттерча 

гарантейх долча» Федеральни законо, укх Законо белгалъяьча моттигашка- 
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гражданин цу участка доазон тIа хилар (ханна хилар), (нагахьа санна 

гражданина хьинаре хоржамий бокъо яле)  бакъдале.  Российски Федераце 

доазон т1а, бахаш болча а дIабаха хулача (ханна хулача) а моттигашка 

белггалча хоржамий участке  хилар бакъдий оттаду, Российски Федераце 

гражданий Российски Федераце доазон  тIа  Российски Федераце 

законодательстваца нийса, гражданашта регистрационни учет яра органаша, 

х1аьта «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме 

дакъа лацара бокъонии керттерча гарантейх долча» Федеральни законо, укх 

Законо белгалъяьча моттигашка - цу даькъе уполномоченни йолча кхыча 

органаша, организацеша а даржашкарча наха а.      

3. ТIема доакъой доазонал арахьа баха тIема служащеш, харжархой 

списка юкьехьу, уж бахача моттигашка, юкъарча кIийлен  тIа. ТIема даькъа 

доазон тIа бола  тIема служашеш, цар дезалаш,  тIема даькъа доазон тIа 

бахаш бола кхыбола харжархой, уж  тIема даькъа  доазан тIа бахар бакъдале,  

тIема даькъа аргIа йолча  служба оттадаь дале е Российски Федераце 

гражданаш баха  хулача а бахаш болча а моттигашка, ГIалгIай Республика  

доазан тIа регистрационни учет яра органаша, е тIема даькъа  командира, 

гражданаш тIема даькъа  штате оттабарах, призывах тIема служба тIахьийха 

болаш амар дале, кIийле хинна отт харжархой списка юкъебахьара. 

4. Кхадж тоссача дийнахьа ше массаза вахача моттиге хургвоацача  

харжархочун бокъо я, ше  волча моттигерча харжархой списка юкъехьо 

аьнна, хоржамий комиссе заявлени (дIахо укх даькъе-заявлени) яла,  

Российски Федераце Центральни хоржамий комиссено оттаяьча аргIанца 

нийса, (дIахо укх даькъе-аргIа).  Заявлени дIаялара хан-юкъ оттаю, Российски 

Федераце Центральни хоржамий комиссено, кхадж тосса ди оттале 45 денал 

хьалхагIа  а доацаш кхадж тоссача денал хьалхарча дийнахьа, моттигерча 

ханах 14  сахьатал  тIехьагIа а  доацаш. Харжархочо заявлени дIаялар могаду 

духхьала ше тIа а волаш, паспорт (паспорт хувцача хана - личность оттавара 

ханна дола удостоверени) дIа  а гойта. Заявлени дIаяла йиш я федеральни 

паччахьалкхен хоама «ЦаI йола паччахьалкхен а муниципальни а услугий 

(функцей) система»  порталах пайда  а эцаш, паччахьалкхен а муниципальни 

а услугаш яра, дукха функцеш йолча центре гIолла. Заявлени дIаенна 

харжархо, из вахачара харжархой списка тIара дIавоаккх. Заявлени дIаенна 

харжархо, волча моттигерча  харжархой списка тIа дIаязву, цхьан хоржамий 

комиссе. Заявлени дIа а енна кхадж тоссача дийнахьа, ше вахача моттигерча  

хоржамий комиссе хьавена харжархо,  харжархой списка тIа дIаязву, 

хоржамий комиссен соцамах а цо ше ваха хиннача моттиге хоржамий участке 

кхадж тесса ца хилара а тешал даьчул тIехьагIа. 

Харжархочо заявлени дIаяларах бола хоам, цу даькъе заявлени  

дIаеннача харжархочо  кхадж тасса безача, из аргIанца нийса харжархой 

списка юкъевихьача  хоржамий участках  бола хоам а,  чакх а баьккхе 

дIакхоачийт аргIа йолча доазон а даькътIарча а хоржамий участкашка, цу 

даькъе ГАС «Хоржамаш» пайда а эцаш. Заявленеш дIаеннача харжархой 

таьрахьах бола хоам, хоржамий участках къаьст-къаьста чуоттабу 

«Интернет» сете, аргIанца нийса.  
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5. Кхадж тоссача дийнахьа больницашка, санаторешка, салоIача 

цIеношка, дегабуам баь е бехке баь нах  чубоахкабеча моттигашка а 

кхыйолча, ханна нах хулача  моттигашка а  хиларах, укх стаьяй 4 даькъаца 

белгалъяьча аргIанца  нийса, шоаш болча моттигашка харжархой спискашта 

юкъехьо аьнна заявлени яла аьттув боацаш бисса харжархой юкъехьу,  

харжархой списка, иштта  тIема даькъ тIа боаца эскархой, белгалъяь заявлени 

дIаяла аьттув боацаш биссарах, даькътIарча хоржамий комиссен соцамах, уж 

ханна болча хоржамий участке харжархой списка юкъехьу, цар шоаш 

язъяьча, кхадж тоссача денал хьалхарча дийнахьа, моттигерча ханна 14 

сахьат далалехьа, даькътIарча хоржамий комиссе дIаеннача  заявленей 

кIийлен тIа. Цунах бола хоам  дIабохьийт, из харжархо вахача моттиге, 

харжархой списка юкъевихьача  даькътIарча хоржамий комиссе, ГАС 

«Хоржамаш» пайда а эцаш. Из хоам дIаийцача даькътIарча хоржамий 

комиссено, харжархой списка аргIа йолча мугIа тIа белгало ю: «Юкъевихьав  

№ йолча хоржамий  участка харжархой  списка», хоржамий участка таьрахь  

а оттадеш. 

6. Российски Федераце гражданаш ц1енах беха нах лоарх1аш бале е  

миграце даькъе кхоачашдара 1аьдала федеральни органага а цун доазон 

органага а шоаш ц1енах беха нах ларх1ар бакъдар дехаш ходатайство елча, 

уж юкъехьу ГIалгIай Республика доазон тIа,   уж ханна болча моттиге, 

паспорта е гражданина паспорта меттел долча  документа, иштта белгалъяьча 

органаша хьаденнача арг1а йолча   документий кIийлен тIа. 

АргIа йолча хоржамий участка доазон тIа регистрация яь харжархой,  

харжархошта йовзийта харжархой список дIаенначул тIехьагIа, иштта 

моллагIча  а кхыча  бахьанах харжархой списка юкъе ца хьош бита 

харжархой,  совнагIа дIаязбу даькъ тIарча хоржамий комиссено харжархой 

списка тIа,  паспорта е гражданина паспорта меттел долча  документа, 

ийшача хьале  из харжархо, цу хоржамий участка доазон тIа ваха моттиг  

йолга бакъду документаш  (нагахьа санна Российски Федераце доазон тIа 

ваха  моттиг еце-1еш вола моттиг) 

7. Харжархо харжархой списка тIа цхьан хоржамий участке мара 

дIаязве йиш яц. Нагахьа санна Российски Федераце гражданин тайп-тайпарча 

хоржамий участкашка, цхьан хоржамашка дIаязваь хилар, доазон комиссено 

гучадаьккха дале, аргIа йолча комиссено, харжархой спискаш даькъ тIарча 

хоржамий комиссене дIаялалехьа, цу белгалъяьча спискаш тIа гучадаьнна  

гIалаташ е нийса доацараш дIадахара болх дIахьу. 

8. Кхадж тоссалга йисте даьнна харжархой кхаджамаш дагарде 

доладича, харжархой списката юкъе цхьаккха а тайпара хувцамаш делга 

дийхка да.»; 

2) 17 статьяй 3 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча  абзацаца: 

 «Российски Федераце гражданин, харжархой списка юкъера  

дIаваккхар, доазонтIарча  хоржамий комиссен председателои    секретарои 

кулг а яздаь (укх Закона 15 статья 10 даькъо белгалъяча моттиге, -

даькътIарча хоржамий комиссен председателои секретарои) цу комиссен 

мохьарца тешал а даь, кхочашду официальни документий  кIийлен тIа, цу 
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даькъе лакхе латтача  доазонтIарча хоржамий комиссе, харжархо кхыча 

хоржамий участке харжархой  списка юкъевахьарах болча хоамах. Цу 

моттиге харжархой списка тIа а  ГАС «Хоржамаш» база тIа оттаю, Российски 

Федераце гражданин списка тIара дIаваьккха  ха а  бахьан а. Харжархой 

списка тIа даьча йоазонна  тешал ду, даькъ тIарча хоржамий комиссен 

председатело  кулг а яздеш.»; 

3) 18  статьяйна  тIатохар де ер чулоацам болча  12 даькъаца: 

«12. ГIалгIай Республика  заIапхошта социальни Iалашо яра а 

социальни новкъостал дара а кхоачашдара Iаьдала  органаш дехарийла я, 

хоржамий комиссешта га-лоадам бе, заIап болча  Российски Федераце 

гражданашта, цар дегIамашка долча цамагарий терко еш а иштта белгалбаьча 

гражданашта ца хилча даргдоаца новкостал деш, цар вIаши юкъа баьча 

бартага хьежжа.»; 

4) 19 статьяй 2 даькъа 11 пункте дешаш «открепительни 

удостоверенеш, кхыдараш» дIадаха; 

5) 20 статьяй 2 даькъа 9 пункт ший низ дIабаьнна лархIа; 

6) 21 статья укх редакце дIаязъе: 

Статья 21. ДаькътIара хоржамий комиссеш вIашагIъйохкара аргIа  

 

1. ДаькътIара хоржамий комиссей полномочеш кхоачашью, «Российски 

Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара 

бокъонии керттерча гарантейх долча» Федеральни законо дIадехарашца 

нийса вIашагIъехкача даькътIарча хоржамий комиссеша. ДаькътIарча 

хоржамий комиссей  оттам тоабарах хетараш дIадала оттадаьр 30 ди ха я. 

 2. Укх Закона 2 а 3  доакъошца нийса вIашагIъехка хоржамий 

участкашка даькътIара хоржамий комиссеш вIашагIъйохк «Российски 

Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара 

бокъонии керттерча гарантейх» долча Федеральни законо оттаяьча аргIанца 

нийса, кхадж тосса ди  отталехьа 15 и денал кIезигах йоаца ха йиссача, хIаьта 

геттара лоархIамеча моттигашка-кхадж тоссача денал хьалхарча дийнахьа.»; 

7) 23 статье: 

а) 1 даькъе дешаш «открепительни удостоверенешца,» дIадаха; 

б) 9 даькъе дешашта «кандидатий списка регистраци яьча»  тIехьа 

тIатохар де дешашца «Российски Федераце Юкъарлен палата, ГIалгIай 

Республика Юкъарлен палата (дIахо-юкъарлен тIахьожама субьекташ)»;  

 в) 11 даькъе дешаш «ший лоIамаш лорадеча юкъарлен обьединене 

тIахьежачо» хувца дешашца «из тIахьежар  хьожаваьча хоржамий 

обьединене, юкъарлен тIахьожама субьекто.»; 

г) 11
1

 даькъе дешаш «Хьожаваь, хоржамий обьединени» хувца 

дешашца «Хьожаваь хоржамий обьединени, юкъарлен тIахьожама субьект»; 

д) 13 даькъе: 

1 пункте дешаш «хоржамий комиссе долча открепительни 

удостоверенешца, открепительни удостоверенеш дIадалара реестраца» 

дIадаха; 
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 8 пункте дешашта «хоржамий обьединене», тIехьа тIатохар де дешашца 

«юкъарлен тIахьожама субьекта,»; 

 8) 31
1

  статье:  

а) 5 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца: 

«Нагахьа санна харжархо заIап вале, бахьан из долаш кулгаш яздара 

листа тIа кулг язде а  из яздаь ха оттае а  цамогаш вале, цун бокъо я 

кхыволча, комиссен доакъашхочунгара, кандидатагара, хоржамий 

обьединене уполномоченни викалгара, финансови дешаех уполномоченни 

воацача, кандидата, хоржамий обьединене тешам бенна саг  воацача 

харжархочунгара новкъостал лаха. Цу  моттиге харжархочоа новкостал деча 

сага тайпан цIи, цIи, даь цIи, паспорта е паспорта меттел личность белгалвеча  

документа  сери а таьрахь а оттаде деза кулг яздеча графа чу.»; 

 б) 6 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца: 

«Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме 

дакъа лацара бокъонии керттерча гарантейх» долча Федеральни закона 2 

статьяй 5 подпункте  белгалдаьча  сведенешца,  вахача моттига адресаца 

реквизиташ ца хилар могаду (Российски Федераце субьекта, района, города, 

кхыча, нах бахача пункта, улица цIи, цIен а квартира  а таьрахь), нагахьа 

санна из цхьан оттаме  духьале еш деце,  харжархой кулгаш яздар гулдеча 

сага, вахача моттига башхалоний терко а еш.»; 

9) 56 статье: 

а) 14 даькъе дешаш «открепительни удостоверенеш,» дIадаха; 

 б) тIатохар де ер чулоацам болча 15 даькъаца: 

«15. Халкъа Гуллама депутаташ хьахоржаш хоржамий кампани  

дIахьоча хана, ГIалгIай Республика Хоржамий комиссена хоржамашта кийчо 

е  а д1адахьа  а  республикански бюджетера хьакъоастадаь  а карара 

финансови шу чакхдоалаш,  Российски Федераце Центральни банка  

учрежденешка е публични акционерни юкъарлен «Россе Сбербанк» 

филиалашка хьайийллача счеташ тIа долча  ахчаех (цу даькъе доазонтIарча 

хоржамий комиссей декхарашта, ГIалгIай Республика Хоржамий комиссено, 

уж, ший счета тIа республикански бюджетера хьаденна уж ахчаш, дIа-хьа 

хьожадарах болча цун соцамах дIа а дахьийта), дIадахьийта деза хоржамий 

комиссеша карарча финансови шера, цаI йолча бюджета счета тIа, царех 

пайда эца беза, аргIа йола хоржамий кампани дIаяхьара декхараш 

кхоачашдаь даллалца.»; 

10) 65 статьяй 12 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца: 

 «Укх закона  16 статьяй 4 даькъо оттаяьча аргIанца нийса, шоаш болча 

моттиге харжархой спискашта юкъебахьарах дехаш, хоржамий участке 

заявленеш чуенна яле, иштта 500-нел кIезигах болча  харжархошта 

регистраци яьча хоржамий участке, цига хоржамий бюллетенаш чакхдахара 

програмно-технически комплексех пайда эцаш бале, аргIа йолча доазон 

хоржамий комиссен соцамах, хоржамий бюллетений таьрахь совдоаккх.»; 

         11) 66 статья ший низ дIабаьнна лархIа; 

         12)  67 статье:  
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а) 4 даькъа хьалхарча  предложене дешашта  «даькъ тIарча комиссен 

(пломбаш тох)»  тIехьа тIатохар де  дешашца «,  иштта хоам бу, цу хоржамий 

участке  харжархой списка юкъебихьача харжархой таьрахьах, кхыча 

хоржамий участке хиларах  списка юкъера дIабаха аьнна заявлени енна, 

дIабаьхача харжархой таьрахьах, иштта укх хоржамий участке, шоаш болча 

моттиге харжархой списка юкъехьо аьнна заявлени еннача харжархой 

таьрахьах»; 

 б) 6 даькъе: 

 дешаш «, нагахьа санна харжархочо открепительни удостоверенеца 

кхадж тоссаш бале, - иштта  открепительни удостоверени дIагойтача» 

дIадаха; 

 дешаш  «харжархочоа открепительни удостоверени дIаденна деце, из» 

хувца дешаца  «харжархо»; 

  в) 7 даькъе  тIеххьара предложени дIадаяккха; 

 г) 15 дакъа  укх редакце д1аязде: 

 «15. Нагахьа санна, Российски Федераце хоржамех дола 

законодательство толхадича, хоржамий комиссен доакъашхо хьем боацаш 

декхарех мукъавоалийт, тIахьежар а кхыбола нах а кхадж тассара фусамера 

арабоах. Хоржамий комиссен доакъашхо, декхарех мукъавалийтарах, 

тIахьежар а кхыбола нах а кхадж тассара фусамера арабахарах соцам тIаэц, 

участкови комисси йолчара судо. АргIа йола суда соцам кхоачашбара Iалашо 

ю бокъо лораяра органаша. Бокъо лораяра органаша иштта кхоачо ю, 

федеральни законашца нийса, кхадж тассара фусаме а хоржамий участка 

доазон тIа гражданий кхерамзле а юкъарлен лостам  а лорабара.»; 

 13) 68 статьяй 10 даькъе дешашта «тайп-тайпарча хоржамий 

обьединенеша хьожабаь тIахьежараш,»  тIехьа тIатохар де дешашца 

«юкъарлен тIахьожама субьектех цхьанне,»; 

14) 69 статье: 

а) 1 даькъе дешаш  «укх хоржамий комиссене а дегабуам баь е бехк баь 

ха деш чубоахкача моттигашка  бале»  хувца дешашца «», бакъда шоай 

хьакъехьа Российски Федераце  Уголовно-процессуальни кодексаца нийса 

бехкам оттабаь бале, цар кхадж тоссача фусаме кхача аьттув хургбоацаш»; 

б) 12 даькъе дешашта «тайп-тайпарча хоржамий обьединенеша 

хьожабаь тIахьежараш,»  тIехьа тIатохар де дешашца «юкъарлен тIахьожама 

субьектех цхьанне,»; 

 15) 70 статья укх редакце дIаязъе: 

«Статья 70. ДаькътIарча хоржамий комиссен кхадж тассара 

чаккхенах дола протокол  

 

1. ДаькътIарча хоржамий  комиссено  кхадж тассара чаккхенех бола 

ший соцам боараме берзабу, аргIа йолча хоржамий участке. 

2. Кхадж тассара чаккхенех дола протокол электронни кепе оттадар 

могаду. 

3. Нагахьа санна даькътIарча хоржамий  комиссен  кхадж тассара 

чаккхенех дола протокол каьхата кепе оттадаь дале, из цхьан листа т1а хила 
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деза. Геттара лоархIамеча моттигашка из цхьан листал дукхаг1а оттадар 

могаду, цу моттиге царех хIара листа т1а таьрахь оттадаь, цига мел болча 

даькътIарча хоржамий  комиссен  дош отташ болча доакъашхоша кулгаш 

яздаь тешал даь а хила деза, даькътIарча хоржамий  комиссен  мохьар  а 

оттадаь. ДаькътIарча хоржамий  комиссен  кхадж тассара чаккхенех долча 

протокола т1а хила деза: 

1) экземпляра таьрахь; 

2) хоржамий ц1и, кхадж тесса ди, хоржамий округа ц1и а (е) таьрахь; 

3) дош «Протокол»; 

4) кхадж тассара фусама адрес, хоржамий участка таьрахь а оттадеш; 

5) протокола муг1араш укх 1обелгалъяьча арг1ах: 

мугIа 1: кхадж тассар чакхдоалача юкъа харжархой списка юкъе 

бихьача харжархой таьрахь; 

мугIа 2: даькътIарча хоржамий  комиссено дIаийцача хоржамий 

бюллетений таьрахь; 

мугIа 3:  ханал хьалха кхадж тессача харжархошта дIаденнача 

хоржамий бюллетений таьрахь; 

мугIа 4: кхадж тоссача дийнахьа, даькътIара хоржамий комиссено 

харжархошта кхадж тоссача фусаме дIаденнача хоржамий бюллетеней 

таьрахь; 

мугIа 5: кхадж тоссача дийнахьа кадж тоссача фусамал арахьа кхадж 

тессача харжархошта дIаденнача хоржамий бюллетений таьрахь; 

мугIа 6: дIадоадаьча хоржамий бюллетений таьрахь; 

мугIа 7: кхадж тассара, дIа-хьа хьош йолча ящикаш чу  долча 

бюллетений таьрахь;  

мугIа 8: кхадж тассара стационарни  ящикаш чу  долча бюллетений 

таьрахь; 

мугIа 9: бакъдоацача    бюллетений таьрахь; 

мугIа 10: бакъдолча    бюллетений таьрахь. 

Укх Закона 71 статьяй 21 даькъо белгалдаь  даннеш чудахьара, 

даькътIарча хоржамий  комиссен протоколаца иштта хила деза   1обелгалдаь 

муг1араш а:  

мугIа 11: доадаьча    бюллетений таьрахь; 

мугIа 12: хьаэцача хана д1а ца лоарх1аш диссача     бюллетений 

таьрахь. 

Кхадж тассара чаккхенех долча протокола 13-ча а кхы дIахо а долча 

мугIарашка, дIаязъю кандидатий спискашта регистраци яьча хоржамий 

обьединеней цIераш, уж хоржамий бюллетене дIаязъяра аргIанца, 

кандидатий  хIара спискана тессача харжархой кхаджамий таьрахь. 

6) даькътIарча хоржамий комиссе кхадж тоссача дийнахьа а харжархой 

кхаджамаш дагардаь даллалца а хьаденна лоткъамех (заявленейх) дола, 

протоколах дIатоха сведенеш; 

7)  хоржамий комиссен председатела, председатела  заместитела, 

секретара а кхыболча дош оттача доакъашхой  тайпай цIераш, цIераш а цар 
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яздаь кулгаш а (нагахьа санна протокол цхьан листал дукхагIча каьхаташ тIа 

оттадаь дале-протокола хIара листа тIа); 

8) протокола тIа (нагахьа санна протокол цхьан листал дукхагIча 

каьхаташ тIа оттадаь дале-протокола хIара листа тIа) кулгаш яздаь ди, ха 

(сахьаташ, миноташ); 

9) даькътIарча хоржамий комиссен мохьар (протокол каьхата тIа 

оттадаь дале). 

4. Укх статьяй 3 даькътIа белгалдаь таьрахьаш протокола тIа оттаду 

таьрахьашца а йоазонца а.»; 

16) 71 статье: 

а) 3 даькъе: 

шоллагIа предложени дIаяккха; 

кхоалагIча предложене дешаш «открепительни удостоверенешца а» 

дIадаха; 

б) 5 даькъе: 

1 пункт укх редакце дIаязъе: 

«1) кхадж тассар чакхдоалача ханага, харжархой спискашта юкъебихьа 

харжархой («Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии 

референдуме дакъа лацара бокъонии керттерча гарантейх долча» Федеральни 

законо а укх Законо а оттадаьча бахьанех арабаьнна харжархой ца 

лаьрхIача);»; 

пункташ 5 – 7 шоай низ дIабаьнна лархIа; 

в) 6 даькъа  пункташ 5 – 7 шоай низ дIабаьнна лархIа; 

г) дакъа 6
1
 ший низ дIабаьнна лархIа: 

д) 7 даькъе дешаш «доакъошка 6  а 6
1
 а» хувца дешашца «6 даькъе»; 

е) 21 дакъа  укх редакце дIаязде: 

«21. ДаькътIарча хоржамий комиссен дагабовла бокъо йолча 

доакъашхой а тIахьежараш а дIа-хьа нийсдаь хоржамий протоколаш дайза 

баьлча, кхадж тассара чаккхен протоколе чудихьа даннеш  контрольни 

в1ашкаоттара тохкам бу.  Нагахьа  санна, хьоахадаь контрольни даннеш 

вIашкадахкар  кхоачаш ца дой, даькътIарча хоржамий комиссено соцам  

тIаэц, хоржамий чаккхенех  долча протокола, е дерригача, е къаьсттача 

мугIарашта цIаькха а лархIар кхоачашде, цу даькъе харжархой бюллетений а 

цIаькха лархIар а деш. Нагахьа санна цIаькха баьча тохкамах а, хоржамий 

чаккхенех долча протокола 2, 3, 4, 5, 6-чеи мугIарашка контрольни 

вIашкадахкар юха а кхоачаш ца дой, даькътIарча хоржамий комиссено 

йоаггIаш йола  акт оттаю, хоржамий чаккхенех долча протокола IотIайолла, 

иштта хоржамий чаккхенех долча протокола лаьрххIача мугIарашка шоайла 

эргаш дола даннеш IотIаяьзду: 11-ча мугIаре «Доадаьча хоржамий 

бюллетений таьрахь»; 12-ча мугIаре «Хьаэцача хана ца лоархIаш дисача 

хоржамий бюллетений таьрахь». Нагахьа санна  хоржамий чаккхенех долча 

протокола 2-ча мугIар тIа доаладаь таьрахь, хоржамий чаккхенех долча 

протокола 3, 4, 5, 6-чеи мугIарашка долча таьрахьел дукхагIа хилча, цу 2-ча 

мугIар тIа латтача таьрахьаи, 3, 4, 5, 6-чеи мугIарашка долча таьрахьаштеи 

юкъера эргал 11-ча мугIар тIа IотIахьу, цигга 12-ча мугIар тIа «0» таьрахь  а 
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оттадеш. Нагахьа санна хоржамий чаккхенех долча протокола 2, 3, 4, 5, 6-чеи 

мугIарий вIашагIтеха таьрахь, хоржамий чаккхенех долча протокола 2-ча 

мугIар тIа латтача таьрахьал дукхагIа хилча, 3, 4, 5, 6-чеи мугIарий долча 

таьрахьаштеи 2-ча мугIар тIа латтача таьрахьаи юкъера эргал I2-ча мугIар тIа 

IотIахьу, цигга 11-ча мугIар тIа «0» таьрахь а  оттадеш. Нагахьа санна цIаькха 

а, тIехьара-тIа лархIар даьчул тIехьагIа, хоржамий чаккхенех долча 

протокола хувцараш юкъедахьа дезаш хилча, протокола керда бланк 

хьалйиза еза, хIаьта цун шеръяьча кепа юкъехьу доагI-доагIа хувцараш. 

Нагахьа санна контрольни вIашкадар кхоачашдой, 11-чеи 12-чеи мугIарашка 

«0» таьрахь  оттаду.»; 

ж) 22 даькъе: 

дешаш «дIахьоарчадаь открепительни удостоверенеш» дIадаха; 

дешаш «дIахьоарчадаьча дерригача  открепительни удостовереней 

юкъара таьрахь»  дIадаха; 

з) 31 даькъе: 

дешаш «протокола 1 – 18 мугIарашка  нийса доацар гучадаьккхад» 

хувца дешашца «протокола 1 – 12 мугIарашка  нийсдаьраш»; 

дешаш «протокола 1 – 18 мугIарашка  нийса доацар гучадаьккхад» 

хувца дешашца «протокола 1 –12 мугIарашка  нийсдаьраш»; 

дешаш «19 мугIар чу  нийсде дезараш» хувца дешашца «13 мугIар чу  

нийсде дезараш»; 

17)  72 статье: 

а) 7 даькъа 5 пункт  ший низ дIабаьнна лархIа; 

б) 9 даькъа 3 пункт  ший низ дIабаьнна лархIа; 

18)  73 статье: 

а) 2 даькъа 3
1
 пункт  ший низ дIабаьнна лархIа; 

б) 12 даькъа шоллагIа предложени укх редакце дIаязъе: «Протоколах 

дIатох сводни таблица, шийца  ерригача доазон хоржамий комиссей кхадж 

тассара чаккхенех дола протоколашкара дизза даннеш  тIа а долаш.»; 

19) 79 статьяй 3 даькъе дешаш  «открепительни удостоверенеш» 

дIадаха; 

20)  80 статье: 

а)  1 даькъе дешашта «политически парте» т1ехьа т1атохар де дешашца 

«(цун региональни отделене)»;   

б) 2 даькъе дешаш  «политически парти» хувца дешашца 

«коллегиальни массаза болх беш йола, политически парте (цун региональни 

отделене) кулгулду орган»; 

в) тIатохар де ер чулоацам болча  4 – 6  доакъошца: 

«4. Кандидатий списка юкъевихьача, регистраци  яьча, депутатски 

мандаташ д1а-хьа декъа мукъа беннача  кандидата бокъо я, депутатски 

мандат хьалдузача (д1аэцача) шиннел дукхагIа доацаш дакъа лаца». 

5. Кандидатий списка юкъевихьа регистраци  яь, депутатски мандаташ 

дIадекъа мукъа бенна  кандидат, списка юкъера дIавоаккх, «Российски 

Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара 
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бокъонии керттерча гарантейх долча» Федеральни закона 71 статьяй 18 

пункто белгалъяьча моттигашка». 

6. Регистраци  яь, депутатски мандаташ дIа-хьа декъа мукъа бенна,  

кандидат списка юкъера д1аваккхарах бола соцам кепе берзабу, укх статьяй 5 

даькъо  белгалъяьча кIийленашца белгал ма дарра, ГIалг1ай Республика 

Хоржамий комиссен соцамца.»; 

 21) Закона 3 тIатохар укх редакце дIаязде: 

        

«ТIатохар 3 

«ГIалгIай Республика Халкъа  

Гуллама депутаташ харжарах» 

долча  ГIалгIай Республика Закона  

 

 

КХАДЖ ТАССАРА ЧАККХЕНЕХ ДОЛЧА ПРОТОКОЛА 

ЮКЪЕДИХЬА КОНТРОЛЬНИ ВIАШИ ДУСТАРАШ  

(ТАЬРАХЬАШЦА БЕЛГАЛДАЬД УКХ ЗАКОНА 70 СТАТЬЯЙЦА 

ТАЬРАХЬАШ УВТТАДАЬ ПРОТОКОЛА МУГIАРАШ) 

 

 

1 дукхагIа е нийса3+4+5 

2 нийса3=4+5+6+11-12 

7+8нийса 9+10 

10 нийса 13+протокола деррига тIехьа доагIа мугIараш». 

 

Статья 2  

 1. Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально 

кепатехача дийнахьа денз. 

  

  

ГIалгIай Республика 

Мехкда                                                                Евкурнаькъан Б.Ю. 

                    

          г. Магас                                             

2019 шера «_09_»__03__       

№__8-РЗ__     

  


