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ӨМИР  ЖОЛЫ 

 

Бахрам Абдурахимович Абдухалимов 1959-жылы 

27-февральда Ташкент қаласында жумысшы 

шаңарағында туўылған. 

Миллети – өзбек. 

Мағлыўматы – жоқары. 1981-жылы Ташкент 

Мәмлекетлик Университетиниң Шығыс факультетин 

тамамлаған. 

Қәнийгелиги филолог – шығыстаныўшы, араб ҳәм 

инглис тиллери оқытыўшысы. Тарийх илимлериниң докторы, профессор. 

Мийнет жолын 1981–1983-жыллары Ливия Араб республикасында араб 

тили аўдармашылығынан баслаған. 1983–1987-жыллары Илимлер академиясы 

Шығыстаныў институтында киши илимий хызметкер, 1987–1990-жыллары 

әскерий хызметти Йемен Араб республикасында әскерий аўдармашы 

сыпатында өтеген. 

Б.А.  Абдухалимов 1990–2002-жыллары Өзбекстан Илимлер академиясы 

Шығыстаныў институтында илимий хызметкер, 2002–2003-жыллары 

директордың орынбасары, 2003–2004-жыллары Ташкент қаласындағы 

халықаралық Вестминстер университетиниң проректоры, 2004–2006-

жыллары 

Илимлер академиясы Шығыстаныў институтының директоры, 2006–2008-

жыллары Өзбекстан Республикасы Президентиниң миллетлер ара 

мүнәсибетлер ҳәм дин ислери бойынша Мәмлекетлик мәсләҳәтши 

лаўазымларында ислеген. 

2008-жылдан Илимлер академиясы Шығыстаныў институтында 

директор, 2011-жылдан Илимлер академиясы социаллық гуманитар пәнлер 

бойынша вице-президенти, 2020-жылдан Өзбекстан «Адолат» СДП Сиясий 

Кеңесиниң баслығы лаўазымларында хызмет етпекте. 

Б.А.  Абдухалимов Орайлық Азия тарийхы, илим тарийхы, ислам, шығыс, 

қолжазба мийнетлер, араб мәмлекетлери, араб тили тараўлары бойынша жетик 

қәнийге. 



Оксфорд ислам изертлеўлери орайының «Имам ал-Бухарий (1996), 

Британия Кеңесиниң «Chevenung» (1997), Түслик Кореяның «KOICA» (2001) 

степендияларына миясар болып, сол мәмлекетлерде билимин жетилистириў 

курсларында оқыған. Илимий изертлеўлериниң нәтийжесинде 100 ге жақын 

илимий мақала ҳәм монографиялары өзбек, рус, инглис ҳәм араб тиллеринде 

жәрияланған. 

Б.А.  Абдухалимов 2020-жылы «Меҳнат шуҳраты» ордени менен 

сыйлықланған. 

Шаңарақлы. Еки ул, бир қызы, үш ақлығы бар. Өмирлик жолдасы 

Т. Абдуҳалимова үй бийкеси. 

 

БАХРАМ АБДУРАХИМОВИЧ АБДУХАЛИМОВТЫҢ 

САЙЛАЎ АЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИЙКАРҒЫ 

ЖӨНЕЛИСЛЕРИ 

 

– халық депутатлары жергиликли кеңеслериниң ролин күшейтиў арқалы 

атқарыў ҳәкимияты үстинен депутатлық ҳәм жәмийетшилик қадағалаўын 

орнатыў; 

– барлық дәрежедеги мәмлекет ҳәкимияты ҳәм басқарыў органларына 

ўатансүйер, профессионал ҳәм пидайы инсанлар келиўин тәмийинлеў; 

– жынаятшылыққа, парахорлыққа, дәмегөйликке, зорлық-зомбылыққа 

қарсы аяўсыз гүресиў; 

– әдалатсыз жаза ҳәм жәрималарды қайта көрип шығыў, бунда оларды 

халықтың реал дәраматына сәйкес болыўын, сондай-ақ, жәрималардың социал 

қәўиплилик дәрежесине қарай белгилеўди тәмийинлеў; 

– прокуратура, әдиллик органлары ҳәм суд хызметкерлери арасындағы 

социаллық теңсизликти сапластырыў; 

– адалатлы ҳәм еркин суд ҳуқуқ системасын жаратыў ислерин даўам етиў, 

судты шын мәнисинде адалат қорғанына айландырыў; 

– адвокатлардың абырайын ҳәм дәрежесин және де көтериў; 

– кем тәмийинленген қатламның мәплерин қорғайтуғын бийпул 

мәмлекетлик юридикалық жәрдем көлемин және де кеңейтиў; 

– сапасыз өним шығарыў ҳәм баҳаларды жасалма түрде көтергени ушын 

жазаны күшейтиў шараларын қолланыў; 

– орынлаў менен байланыслы барлық ўәкилликлерди ҳәм жазаны орынлаў 

шөлкемлерин сорастырыў ҳәм тергеў ўәкиллигине ийе болмаған, қалыс 

орган-әдиллик кеңеслерине бериў; 



– мәмлекетте бирден-бир тергеў органы – Тергеў комитетин дүзиў арқалы 

инсан ҳуқуқы ҳәм еркинликлерин халықаралық талаплар нәтийжесинде 

тәмийинлеў; 

– коррупцияға қарсы кескин жаза шараларын қолланыў; 

– турақ жайлардың баҳасын кескин азайтыў, мүтәжлерди муниципал 

үйлер менен тәмийинлеў; 

– халықтың кең қатламы жасап атырған аўыл турмысын түп-тийкарынан 

жаңалаў; 

– тәбийий байлықларды, соның ишинде, тәбийий газ ҳәм электр 

энергиясын алды менен халыққа бериў, пайдаланыўдан аўысқанын ғана 

сыртқа сатыў; 

– пенсиядағы жоқары шеклеўлерди бийкар етип, ҳәр кимниң ылайықлы 

пенсия алыўын тәмийинлеў; 

– мектепке шекемги тәрбия мәкемелерине балаларды 2 жастан баслап 

қабыллаўды 100 пайызға жеткериў; 

– ағла баҳалар менен оқыған талантлы жасларды мәмлекет есабынан 

жоқары мағлыўмат алыўына кепиллик бериў; 

– мектепке шекемги тәрбия, халық билимлендириўи, жоқары ҳәм орта-

арнаўлы билимлендириў министирликлерин бир Билимлендириў 

министрлигине айландырыў; 

– жоқары билимлендириў квоталарын пүткиллей жоқ етиў; 

– илимди қаржыландырыўды басқышпа-басқыш асырып барыў; 

– илим-билим-өндирис системаларының өз ара байланысын тәмийинлеў; 

– азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў – 2030–концепциясын ислеп 

шығыў; 

– балалар арасында кең тарқалып атырған жалпақ табанлық, сколиоз, тис 

аўырыўларына қарсы гүресиў ислерин жеделлестириў; 

– онкология, туберкулез, қантлы диабет кеселликлериниң алдын алыў; 

– дәри-дармақ алып сатарлығына, баҳаларды тийкарсыз қымбатлатыўға 

шек қойыў; 

– «Жәмийетте жүрис-турыс, әдеп-икрам қағыйдалары» кодексин жаратыў; 

– «Санлы экономикада халық бәнтлигин тәмийинлеў Концепциясы – 2030» 

жойбарын ислеп шығыў; 

– ҳәмме төлемлерди (жарималар, мәмлекетлик бажы пуллары, жыйымлар 

ҳәм басқа мәжбүрий өндириўлер) мәмлекетлик бюджетке жөнелтириўин 

тәмийинлеў. 


