
БАҲРОМ АБДУРАҲИМОВИЧ АБДУҲАЛИМОВ 

ӨЗБЕКСТАН «АДОЛАТ» СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 

ПАРТИЯСЫНАН ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН 

 

ӨМИРБАЯНЫ 

 

Баҳром Абдураҳимович Абдуҳалимов 

1959-жылы 27-февральда Ташкент 

қаласында жумысшы шаңарағында 

туўылған. 

Миллети – өзбек. 

Мағлыўматы – жоқары. 1981-жылы 

Ташкент мәмлекетлик университетиниң 

Шығыстаныў факультетин тамамлаған. 

Қәнигелиги филолог-шығыстаныўшы, араб 

ҳәм инглис тиллери оқытыўшысы. Тарийх илимлериниң докторы, профессор. 

Мийнет жолын 1981-жылы Ливия Араб Республикасында араб тили 

аўдармашылығынан баслаған. 1983–1987-жыллары Өзбекстан Илимлер 

академиясы Шығыстаныў институтында киши илимий хызметкер, 1987–1990-

жыллары әскерий хызметти Йемен Араб Республикасында әскерий 

аўдармашы сыпатында өтеген. 

Б.А.  Абдуҳалимов 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 миллетлераралық 

мүнәсибетлер мәселелери ҳәм дин ислери бойынша Мәмлекетлик 

мәсләҳәтшиси лаўазымларында ислеген. 



2008-жылдан Илимлер академиясы Шығыстаныў институтында 

директор, 2011-жылдан Илимлер академиясы жәмийетлик-гуманитар пәнлер 

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

Сиясий Кеңесиниң баслығы лаўазымларында хызмет етип келмекте. 

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

қолжазба шығармалары, араб мәмлекетлери, араб тили тараўлары бойынша 

жетик қәниге. 

Оксфорд ислам изертлеўлери орайының «Имом ал-Бухорий» (1996), 

Британия Кеңесиниң «Chevening» (1997), Қубла Кореяның «KOICA» (2001) 

стипендияларына миясар болып, сол мәмлекетлерде қәнигелик арттырыў 

курсларында оқыған. Илимий изертлеўлериниң нәтийжелери 100 ге жақын 

илимий мақала, брошюра ҳәм монографияларда өзбек, рус, инглис ҳәм араб 

тиллеринде жәрияланған. 

Б.А.  Абдуҳалимов 2020-жылы «Меҳнат шуҳрати» ордени менен 

сыйлықланған. 

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

Т. Абдуҳалимова үй бийкеси. 

 

 

БАҲРОМ АБДУРАҲИМОВИЧ АБДУҲАЛИМОВТЫҢ 

САЙЛАЎАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИЙКАРҒЫ 

БАҒДАРЛАРЫ 

 

– халық депутатлары жергиликли Кеңеслериниң ролин күшейтиў арқалы 

атқарыўшы ҳәкимият үстинен депутатлық ҳәм жәмийетшилик қадағалаўын 

орнатыў; 

– барлық дәрежедеги мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў органларына 

ўатансүйиўши, профессионал ҳәм пидайы инсанлардың келиўин тәмийинлеў; 

– жынаятшылыққа, парахорлыққа, дәмегөйликке, зорлық-зомбылыққа 

қарсы аяўсыз гүресиў; 



– әдалатсыз жаза ҳәм жәриймаларды қайта көрип шығыў, бунда, оларды 

халықтың реал дәраматына сәйкес болыўын, сондай-ақ, жәриймалардың 

социаллық қәўиплилик дәрежесине қарай белгилениўин тәмийинлеў; 

– прокуратура, әдиллик органлары ҳәм суд хызметкерлери арасындағы 

социаллық теңсизликти сапластырыў; 

– әдалатлы ҳәм ғәрезсиз суд-ҳуқық системасын жаратыў ислерин даўам 

етиў, судты шын мәнисинде әдалат қорғанына айландырыў; 

– адвокатлардың абыройын ҳәм дәрежесин және де көтериў; 

– кем тәмийинленген халықтың 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 мәкемелерин сорастырыў ҳәм тергеў ўәкиллигине ийе болмаған, 

қалыс орган – әдиллик мәкемелери басқарыўына бериў; 

– мәмлекетте бирден-бир тергеў органы – Тергеў комитетин 

шөлкемлестириў арқалы инсан ҳуқықы ҳәм еркинликлерин халықаралық 

талаплар көлеминде тәмийинлеў; 

– коррупцияға қарсы кескин жаза шараларын қолланыў; 

– турақ жайлардың баҳасын кескин кемейтиў, мүтәжлерди муниципал 

үйлер менен тәмийинлеў; 

– халықтың кең қатламы жасап атырған аўыл турмысын түп-тийкарынан 

жаңалаў; 

– тәбийий байлықларды, соның ишинде, тәбийий газ ҳәм электр 

энергиясын дәслеп халыққа бериў, пайдаланыўдан аўысқанын ғана сыртқа 

сатыў; 

– пенсиядағы жоқары шеклеўлерди бийкар етип, ҳәр кимниң ылайықлы 

пенсия алыўын тәмийинлеў; 

– мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине балаларды 2 жастан 

баслап, 100 процент қамтып алыў; 



– айрықша баҳалар менен оқыған талантлы жасларды мәмлекет есабынан 

жоқары билим алыўына кепиллик бериў; 

– Мектепке шекемги билимлендириў, Халық билимлендириўи, Жоқары 

ҳәм орта-арнаўлы билимлендириў министрликлерин бирден-бир – 

Билимлендириў министрлигине айландырыў; 

– жоқары билимлендириў квоталарын пүткиллей жоқ етиў; 

– илим-пәнди қаржыландырыўды басқышпа-басқыш арттырып барыў; 

– илим – билимлендириў – өндирис системаларының үзликсиз 

байланысын тәмийинлеў; 

– «Азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў – 2030» концепциясын ислеп 

шығыў; 

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

кеселликлерине қарсы гүресиў ислерин жеделлестириў; 

– онкология, туберкулёз, қантлы диабет кеселликлериниң алдын алыў; 

– дәри-дәрмақ спикуляциясына, баҳалардың тийкарсыз қымбатлаўына 

шек қойыў; 

– «Жәмийетте жүрис-турыс, әдеп-икрамлылық қағыйдалары» кодексин 

жаратыў; 

– «Санлы экономикада халықтың бәнтлигин тәмийинлеў Концепциясы – 

2030» жойбарын енгизиў; 

– барлық төлемлерди (жәриймалар, мәмлекетлик бажылары, жыйымлар 

ҳәм басқа да мәжбүрий өндириўлер) мәмлекетлик бюджетке бағдарланыўын 

тәмийинлеў. 


