
Балаҕан ыйын 27 күнэ-
Саха республикатын

судаарыстыбаннаһын 
күнэ



Саха сирин 
уопсай иэнэ
3103,2 тыһ. 
кв. км. 
Республика 
сирин 40% 
Хотугу
эргимтэ5э 
сытар. 
Саха сиригэр
чаһы 
бириэмэтин 3 
балаһата 
баар. 



Саха сирин территориятыгар 5 Франция, 10 Италия, 13 
Англия холкутук батан олоруохтара этэ



Хоту Лаптевтар муоралара
уонна Илин- Сибиирдээҕи 

муора Саха сирин границатын
кытта быысаһаллар.



Саха Республикатыгар
35 территориальнай
дьаһалта: 34 улуус

уонна 1 
республиканскай

суолталаах куорат –
Дьокуускай бааллар. 

Киин куораты
Дьокуускайы 1632 

сыллаахха Өлүөнэ 
өрүс биэрэгэр нуучча
казактара туппуттара



1922 сыллаахха Саха сирин 
норуоттара аан бастаан

судаарыстыбаламмыттара. 
Бу сыл күһүнүгэр Саха сирин 

үрдүнэн нэһилиэктэр, куораттар
Сэбиэттэригэр быыбардар
буолбуттара. Саха сирин 

сэбиэттэрин съезтэрэ диэн үрдүкү 
салайар орган баар буолбута. 



Платон Алексеевич Ойуунускай уонна Исидор 
Никифорович Барахов норуот талбыт  бастакы 
республика салайааччылара буолаллар.
1924с. САССР бастакы  Конституцията ылыллыбыта. 



1938 с. бигэргэтиллибит  
Саха Автономнай 

Социалистическай 
республикатын былааҕа

 1978 с.
 бигэргэтиллибит  Саха 

Автономнай 
Социалистическай 
республикатын былааҕа



1938 с. бигэргэтиллибит  Саха 
Автономнай Социалистическай 
республикатын гербэтэ

1978 с. бигэргэтиллибит  Саха 
Автономнай Социалистическай 
республикатын гербэтэ



1990 с. балаҕан 
ыйын 27 күнүгэр

республика 
Верховнай Советын

II сессиятыгар
«Декларация о 

государственном 
суверенитете 

Якутской- Саха 
ССР» диэн
докумуон

ылыллыбыта. 



Декларацияҕа олоҕуран кулун тутар 31 күнүгэр 1992 с.  
Москваҕа Федеративнай Договор илии баттаммыта. 

Муус устар 27 күнүгэр Саха Республикатын
Конституцията ылыллан, ССРС ыһыллыытыгар, 

сокуоннарынан көмүскэммит республика үөскээбитэ.



1992 с. бигэргэтиллибит
Саха Республикатын былаа5а

Ааптардар: Захарова Айина Петровна
Слепцова Людмила Даниловна

Старостин Михаил Гаврильевич.



1992 сыллаахха 
бигэргэтиллибит гербэ 

ааптардара:
Игнатьев Владимир 

Никифорович, 
Осипов Афанасий 

Николаевич, 
Парников Василий 

Семенович, 
Потапов Иннокентий 

Афанасьевич.



Историяттан:
- 1619 -1640 с.с  Ленскэй кыраайы Нуучча феодальнай
государствотыгар холбооһун барар.
- 1775 с. Якутскай уезд провинция диэн буолбут.
-1783 с. Якутскай провинция биэс уездаах уобалас
буолбут ( Якутский, Олекминский,Оленекский, Жиганский, 
Зашиверский)
- 1801с. Иркутскай губерния уеһа буолбут.
- 1805 с. Якутскай уобалас үөскээбит. Бырабылыанньа
бэрэссэдээтэллээх гражданскай салайыныы олохтоммут.
- 1851 с. Губернияны кытта тэҥ бырааптаах
самостоятельнай Якутскай уобалас үөскээбит. Илин
Сибиир генерал- губернаторыгар бэринэр гражданскай
губернатор баар буолбут. 



1906 с. кулун тутарыгар Россияҕа аан бастаан быыбар 
буолбут. I Государственнай Дума депутаттарын 

талбыттар.
Якутскай уобаласка улуустар инородческай 

управаларыгар  улуус кулубата, икки быыбарынай уонна 
суруксут талыллаллара. Суруксуттан атыттар хамнаһа 

суох үлэлииллэр эбит. Быыбардар куоластааһын  
буолбакка, көннөрү сөбүлэһиинэн ыытыллаллара. 

Талыллыбыт дьону губернатор бигэргэтэрэ ол кэнниттэн 
таҥара дьиэтигэр бирисээгэ биэрэллэрэ. Кулубалар 
уонна ыстаарысталар куортук ылан эбээһинэстэрин 

толорууга киирэллэрэ. 



Россияҕа дьахталлар аан бастаан 1917 сааһыгар 
куоластаабыттара. 

Онтон 1918 с. Советскай Россия дьахталлары эр дьону 
кытта юридическай тэҥ бырааптаахтарын туһунан 

Конституцияҕа киллэрбитэ.



Дьиҥнээх норуот былааһа 
демократия диэн ааттанар. Онтон 

демократическай уопсастыбаны 
хас биирдии гражданин 

сайыннарар. 18 сааһын сиппит хас 
биирдии судаарыстыба чилиэнэ 
быыбардыыр бырааптаах диэн 

1948 с. ылыллыбыт киһи 
быраабын туһунан Декларацияҕа 

суруллубута.



Тугу быыбардыыбытый?



Былаас органнарын: Россия 
Президенын, Государственнай 
Дума депутаттарын, субъектар 

баһылыктарын, олохтоох 
салайыныы органнарын.



Быыбар 
ыытыллыыта 

конституцияҕа 
суруллубут чуолкай 
быраабылаларынан 

барар. 



Саха Республикатын өрөгөйүн 
ырыата

Кирилл Герасимов музыката
Савва Тарасов, Михаил Тимофеев тыллара

Саха сирэ дьоллоох тускуга
Саһарҕалыы ыҥыра ыллыыр.

Илинтэн арҕаа ол кустуга
Алмаас таас курдук сандаара сырдыыр.

Хос ырыата:
Барҕа быйаҥнаах Сахам дойдута

Модун Россия киэн туттуута;
Өркөн өрөгөй тойугун туойдун,
Үүнэр үйэҕэ үрдүү туруохтун!



Тааттатааҕы “Туллукчаан”
оҕо бибилиотеката
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