ЛъикIаб тадбир.
( Сугъралъ росулъ росдал боцIул би бахиялъулгун гьезда биркаби раялъулаб хIалтIи байбихьана )

Гьанже-гIагар, исана март моцIалъул ахирлъуда (2013 соналъул 28 мартада) Сугъралъ
росулъ байбихьана росдал гIадамазул жалго бетIергьанаб боцIул би бахиялъулгун гьезда
биркаби раялъулаб хIалтIуде. Рехсараб тадбир байбихьиялъе хIукму къабул гьабулелъул,
росдал администрациялъ кьучIчIалъе росун рукIана
бакIалъулаб самоуправлениялъул,
ветеринариялъул ва санитариябгун эпидемияб хIинкъи гьечIолъиялда хурхарал федералиял
законал. Ва жибго тадбир тIобитIиялъул мурадги букIана росдал гIадамал бетIергьанаб боцIул
мухIканаб хIисаб букIинаби, гьел рахунел унтабаздаса цIуни ва гьезда хадуб ветеринарияб
халкквей цIикIкIинаби.
Цебеккунго гьабун букIараб къотIи-къаялда рекъон, 28 марталда радалго гьеб
жавабияб тадбир тIобитIиялъе росулъе щвана Гъуниб районалъул ветстанциялъул заведующий
МухIамад-Расул ХIалималов ва ветхIалтIухъаби МухIамад Халичиловгун ГIалиев ХIасан.
Росдал администрациялъул бетIер ХIажигIумаров МухIамадил хIаракаталдалъун, гьеб хIалтIуе
хIажатаб кинабго (биркаби ва биркаби ралеб гъецI-калбат ва гь.ц.) цебеккунго тIалаб гьабун
букIана.

ТIубараб къоялъ гьабураб хIалтIул хIасилалда, росдал цIцIикIкIарасеб къадар
гIадамазул жалго бетIергьанаб боцIул биги бахъун биркаби лъеялъулаб хIалтIи рагIалде
бахъинабуна.

Гьеб кIвар бугеб
тадбир тIобитIиялъулаб ишалъулъ гIахьаллъана, росдал
администрациялъул
бетIер
ХIажигIумаров
МухIамадил
нухмалъиялда
гъоркь,
администрациялъул киналго хIалтIухъаби ва росдал тIолалго гIадамал.

ТIадехун рехсараб тадбиралъул хадусеб бутIалъун ккола росдал гIадамазул кулабахъ,
НакIкIазух росулъ ва гъутада бугеб боцIул биги бахъун биркаби лъеялъулаб хIалтIи исана
соналдаго рагIалде бахъинаби. Гьеб ишалъеги, гьанжего гIадин, квербакъи гьабизе рагIи кьун
буго Гъуниб районалъул ветстанциялъул заведующий М.-Р. ХIалималовас. Гьединго гьесул
тIалабалдалъун Сугъралъ росулъ бихьизабураб заманалда ветхIалтIухъабазул дежурствоги
чIезабун буго.
Росдал администрациялда ракIалда буго, 2015 соналъул болжалалде щвезегIан
заманалда жаниб, боцIуда хассал «чипал» (гьитIинаб электроннияб алат) лъун лъугIизаризе.
Гьеб хIалтIуеги хIадурлъи гьанжего гьабизе байбихьун буго.
Гьеб кинабго тIадехун рехсараб хIалтIуца рес кьезе буго киса- кибего росдал гIадамал
бетIергьанаб боцIуда хадуб ветеринарияб халкквейги цIикIкIинабизеги, рахъунел унтабаздаса
боцIулул санитарияб цIуни букIинабизеги, росулъе тIаде бачIунеб ва тIаса унеб боцIул
мухIканаб хIисаб-суал чIчIезабизеги ва, бищунго аслияб, - гьел тIолалго баяназул хъвайхъвагIай хозтIехьал рукIинариялъе.
ЛъикIаб хIадурлъигун тIобитIиялъул гьеб тадбиралдаса разиял росдал гIадамаз Гъуниб
районалъул ветстанциялъул хIалтIухъабазегун росдал администрациялъе ракI-ракIалъулаб
баркала загьир гьабулеб буго.
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Суратазда: Сугъралъ росдал гIадамазул боцIул би бахъиялъулгун гьезда
биркаби раялъулаб хIалтIуда.

