
 

 

 

 

 

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

Кхаь шерагара денз ворхI шерага кхаччалца хоаддаме ха йолча 

бера, хIара бетта ахча далара хьакъехьа 
 

ТIаийцад  

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                                                      2020 шера  7 апреле  

 

 

Укх  Законо дIаоттаю, кхаь шерагара денз ворхI шерага кхаччалца 

хоаддаме ха йолча бера, хIара бетта ахча далара кIийле а хьожадари хIара 

бетта дIадалари (дIахо -  хIара бетта луш дола ахча), бераш долча дезалашта 

паччахьалкхено новкъостал дара декхарашта. 

 

Статья 1. ХIара бетта ахча хьаэцара йола  бокъо 

 

1. ХIара бетта ахча хьаэцара йола  бокъо хьахул, бера хьакъехьа, кхаь 

шерагара денз ворхI шерага кхаччалца ха йолча,  Российски Федераце 

гражданство хилча. 

2. ХIара бетта луш дола ахча далар дIаоттаду, даьх-наьнах цхьаннена 

(законни викала), Российски Федераце гражданин а вале, ГIалгIай 

Республика доазон тIа вахаш а хилча. 

3. ХIара бетта луш дола ахча далар дIаоттаду даьх-наьнах цхьаннена 

(законни викала), хIара малха даьннача, дезалхо санна хьаийцача, Iунал деш 

леладеча (доал дар) а цунца дахача (дахаш долча берашта) хIара  бера 

(берашта) кхаь шерагара денз ворхI шерага кхаччалца ха йолча, хIара сага 

сих юкъара хулача пайдан боарам, ГIалгIай Республике  «Российски 

Федераце вахара эшача кIезигах болча боарамах долча», 1997 шера 24 
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октябрерча №134-ФЗ йолча Федеральни законаца оттабаь боарам, вахара 

эшача кIезигах болча боарамал тIех ца хилча, хIара бетта луш дола ахча 

хьожадарах хоам баьча шерал шерал хьалхарча шера шоллагIча квартале 

хинначул совнагIа ца хилча, из заявлени яь хила дезаш да. 

4. Нагахьа санна дезале кхаь шерагара денз ворхI шерага кхаччалца ха 

йолаш массехк бер хилча, хIара бетта луш дола ахча,  хIара бера лу. 

5. ХIара бетта луш дола ахчаш луча хана са ю из хьадехаш хоам баьча 

денга дезале дахаш дола бераш, Iобелгалдаьраш ца лаьрхIача: шоай даьй-

ноаной бокъонаш дIаяьха е даьй-ноаной бокъонаш лаьгIъяь бераш; Iунал деш 

(доал деш) дола бераш, уж леладе ахчаш луш дале; паччахьалкхено мел 

эшарашца кхоачо еш дола бераш. 

6. ХIара бетта луш дола ахчаш даларсоцаду: 

1) бера дизза ворхI шу даьлча; 

2) бер кхелхача; 

3) бер (бераш) паччахьалкхено мел эшарашца кхоачо еш леладеш 

хилча; 

4) нагахьа санна заявитель кхелха моттиг хилча, из Российски 

Федераце законодательствос оттаяьча аргIанца нийса кхелха хилар е из де 

доацаш вайналга  бакъдича, иштта цунгара даьи-ноаной бокъо дIаяьккха 

хилча. 

Укх статьяй 6 даькъа 4 пункте белгалъяьча кIийлен тIа, хIара бетта луш 

дола ахча далар соцадича, хIара бетта луш дола ахчаш хьаэца бокъо я  даьх е 

наьнах цхьанне, нагахьа санна укх Законо оттадаьча дIадехарашта нийса 

моттиг  хилча. 

7. ХIара бетта луш дола ахчаш хьожадара а дIадалара а аргIеи хьалаши 

дIаоттаду, ГIалгIай Республике   Правительствос. 

 

Статья 2. ХIара бетта луча ахчан боарам 

 

ХIара бетта луш дола ахчан боарам дIаоттабу  «Российски Федераце 

вахара эшача кIезигах болча боарамах долча», 1997 шера 24 октябрерча 

№134-ФЗ йолча Федеральни закона 4 стаьяй 2 пунктаца нийса,  ГIалгIай 

Республике  оттабаьча, берашта вахара эшача борамах шовзткъеи итт 

процента боараме, ахча хьожадарах хоам баьча шерал хьалхарча шера, 

шоллагIча квартале хиннача боарамца дистача. 

 

Статья 3. ХIара бетта луш дола ахчаш хьожадара  хан-йовкъаш 

 

1. ХIара бетта луш дола ахчаш далар оттаду, бера кхо шу даьлча денз, 

бакъда 2020 шера 1 январал хьалхагIа а доацаш, бера хоаддаме ворхI шу  ха 

яллалца хоаддаме. 

2. ХIара бетта луш дола ахчаш дIалу дIаяхача ханах а нагахьа санна 

бера хIара бетта луш дола ахчаш хьаэца бокъо лу ха яьлча. Нагахьа санна цу 

хьакъехьа дехар хиннадале: 
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1)  2020 шера – 2020 шера 31 декабрал тIехьа а ца доаккхаш; 

2) 2021 шера денз – хьахьожадарах заявлени еннача беттал хьалха ялх 

беттал хьалхагIа а доацаш  заявитела из хьаэца бокъо хьа  а хинна бокъо 

йовнза волаш, цхьан беттал хьалхагIа а доацаш. 

3. ХIара бетта луш дола ахчаш далар оттаду шийтта бетта. Цу 

белгалъяьча хан-юкъа дIа а лу, хIара бетта луш дола ахчаш дезала даларах 

йола заявлени а ца хилча даргдоаца документаш а дIаденнача бетта денз. 

4. Нагахьа санна хIара бетта луш дола ахчаш хьадехаш, укх статьяй  

хьалхарча даькъо оттаяьча хан-йовкъашка хоам дIабаьча ханага, из бер 

малхадаларца хIара бетта луш дола ахчаш далара бокъо отташ яле а из 

кхелхача, хIара бетта луш дола ахчаш хьожаду из бер кхелхача денага 

кхаччалца. 

5. Укх Законо оттадаь хIара бетта луш дола ахча хьожа а ду дIа а лу, из 

дIаэцарий бер малха даларца а цунна кхетам баларца а кхыдола пособеш, 

ахчаш, кхыдола социальни новкъостал хьаэца бокъо хилара терко а йоацаш. 

 

Статья 4. ХIара  бетта луш дола  ахчаш  дIаэцачар, из ахча  

хьаэцара Iоткъам бу хьалаш хувцадаларах хоам бара 

дола декхараш 

 

1. ХIара бетта луш дола ахчаш дIаэцараш декхарийла ба, хIара бетта 

луш дола ахчаш хьожадеча органашка хоам бе, из хьадалар соцаде деза 

хьалаш оттарах (вахара моттиг хувцарах е хIара бетта луш дола ахча хьаэца 

бокъо лу, дезала тIабоагIача пайдан боарам хувцабаларах) цхьан  беттал 

тIехьа а ца доаккхаш. 

2. ХIара бетта луш дола ахча далар, укх моттиге соцаду, из соцадара  

хьалаш эттача бетта тIехьа боагIача бетта денз. 

 

Статья 5. ХIара  бетта луш дола ахчаш хьожадара а дIадалара а    

тIахьожам лоаттабар 

 

1. ХIара бетта луш дола ахчаш дIалуча органий бокъо я, заявитело 

хьаденна пайдаех а дезала оттамах а дола дараш тахка, из кхоачашдеча хана 

цар бокъо я, цу тайпара хоам шоашка болча массе а тайпарча органашкара а 

организацешкара  а, цар доалахьен башхало а йоацаш, цу тайпара хиланза 

баргбоаца  хоам хьабеха а мах боацаш хьаэца а. 

2. Харц тешал дарах (нийса доаца сведенеш долаш, хIара бетта луш 

дола ахча хьаэца бокъонна Iоткъам бу дараш къайладихьа, и. кх. дI.) 

дIаэцарашта дIаденна ахчаш, гражданаша юха дIалу шоай лоIамах. Нагахьа 

санна, зе шоай лоIамах меттаоттаде ца ловш хилча (къовсам эттача), хIара 

бетта луш дола ахчаш хьожадаьча органа бокъо я совнагIа дIаденна ахчаш 

хьадаха суде дош дIадала. 
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Статья 6. ХIара бетта луш дола ахчаш дIадаларах, хоам барца 

Iалашо яр 

 

ХIара бетта луш дола ахчаш дIадаларах, хоам чуоттабу ЦаI йолча 

социальни Iалашон системе. ЦаI йолча социальни Iалашон системе белгалбаь 

хоам чуоттабар (хьаэцар) кхоачашду «Паччахьалкхен социальни 

новкъосталах долча», 1999 шера 17 июлерча, №178-ФЗ йолча Федеральни  

законаца нийса. 

 

Статья 7. Ер Закон низаца чIоагIдалар 

 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха 

итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз, хIаьта бокъон юкъ-моттигаш дIа-хьа 

ярж 2020 шера 1 январе денз. 

 

 

 

ГIалгIай Республика 

           Мехкда                   Келаматнаькъан  М.М. 

 

          г. Магас 

2020 шера  «_08_»  __04__  

         № __12-РЗ__ 


