
БАХРОМ АБДУРАХИМОВИЧ АБДУХАЛИМОВДУН  

ӨЗБЕКСТАНДЫН «АДОЛАТ» СОЦИАЛДЫК ДЕМОКРАТИЯЛЫК 

ПАРТИЯСЫНАН 

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТТИГИНЕ 

ТАЛАПКЕР 

 

ӨМҮР БАЯНЫ 

 

Бахром Абдурахимович Абдухалимов 1959-

жылы 27-февралда Ташкент шаарында жумушчу 

үй-бүлөcүндө төрөлгөн. 

Улуту – өзбек. 

Маалыматы – жогорку. 1981-жылы Ташкент 

мамлекеттик университетинин чыгыш таануу 

факультетин аяктаган. Адистиги – филолог-

чыгыш таануучу, араб жана англис тилдеринин 

мугалими. Тарых илимдеринин доктору, профессор. 

Ишкердигин 1981-жылы Ливия Араб Республикасында араб тили 

котормочусу болуп баштаган. 1983–1987-жылдары Өзбекстан Илимдер 

Академиясынын Чыгыш таануу институтунда кенже илимий кызматкер, 

1987–1990-жылдары аскердик кызматын Яман Араб Республикасында 

аскердик котормочу болуп  өтөгөн. 

Б.А.  Абдухалимов 1990–2002-жылдары Өзбекстан Илимдер 

Академиясынын Чыгыш таануу институтунда илимий кызматкер, 2002–2003-

жылдары директордун орун басары, 2003–2004-жылдары Ташкент 

шаарындагы Эл аралык Вестминстер университетинин проректору, 2004–

2006-жылдары Илимдер академиясынын Чыгыш таануу институтунун 

директору, 2006–2008-жылдары Өзбекстан Республикасынын 

Президентинин, улуттар аралык мамилелери жана дин иштери боюнча 

мамлекеттик кеңешчиси болуп иштеген. 



2008-жылдан Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун 

директору, 2011-жылдан Илимдер Академиясынын коомдук жана 

гуманитардык илимдер боюнча вице-президенти, 2020-жылдан Өзбекстан 

«Адолат» демократиялык партиясынын Социалдык Саясий Кеңештин 

төрагасы кызматында иштеп келүүдө. 

Б.А.  Абдухалимов – Орто Азиянын тарыхы, илим тарыхы, ислам, 

чыгыш кол жазма чыгармалары, араб мамлекеттери, араб тили боюнча 

негизги адис. 

Оксфорд ислам изилдөө борборунун Имам аль-Бухарий (1996), Британия 

Кеңешинин Chevening (1997) жана Түштүк Кореянын KOICA (2001) 

стипендиялары менен сыйланган. Мына ушул мамлекеттерде окуу курстарын 

бүтүргөн. Анын изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары 100 гө жакын илимий 

макалаларда, брошюраларда жана монографияларда өзбек, орус, англис жана 

араб тилдеринде жарыяланган. 

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

сыйланган. 

Үй-бүлөлүү, эки уулу, бир кызы жана үч небереси бар. Жубайы 

Т.К. Абдухалимова – балдар тарбиясы менен алектенет. 

 

БАХРОМ АБДУРАХИМОВИЧ АБДУХАЛИМОВДУН 

ШАЙЛОО АЛДЫ ПРОГРАММАСЫНЫН НЕГИЗГИ 

БАГЫТТАРЫ 

 

– эл депутаттарынын жергиликтүү Кеңештеринин ролун күчөтүү 

аркылуу аткаруу бийлигине депутаттык жана коомдук көзөмөлдү орнотуу; 

– бардык деңгээлдеги мемлекеттик бийликтин жана башкаруу 

органдарына патриот, кесипкөй жана берилген адамдардын келишин камсыз 

кылуу; 

– кылмыштуулукка, паракорлукка, ач көздүккө, зомбулукка каршы 

келишкис  күрөш; 



– адилетсиз жазаларды жана айыптарды кайра карап чыгуу, мында, 

алардын калктын реалдуу кирешесине пропорционалдуу болушун камсыз 

кылуу, ошондой эле айыптар социалдык тобокелдиктин деңгээлинен келип 

чыгып белгиленишин камсыздоо; 

– прокуратура,адлия органдары жана сот кызматкерлеринин 

ортосундагы социалдык теңсиздикти жоюу; 

– адилеттүү жана көз карандысыз сот системасын түзүү боюнча ишти 

улантуу, сотту чыныгы адилеттик чебине айландыруу; 

– адвокаттардын кадыр-баркын жана статусун андан ары жогорулатуу; 

– калктын аз камсыздалган катмарынын кызыкчылыгын коргоо үчүн 

акысыз мамлекеттик юридикалык жардамды андан ары кеңейтүү; 

– сапатсыз продукцияны өндүрүү жана бааны жасалма жогорулатуу 

үчүн жогорулатылган жазаларды колдонуу; 

– бардык аткаруу бийлигин жана жазаны аткаруу мекемелерин сурап 

билүү жана тергөө укугуна ээ болбогон калыс органдын – сот бийлигинин 

администрациясына берүү; 

– өлкөдө бирдиктүү тергөө органы – Тергөө комитетин түзүү аркылуу 

адам укуктары менен эркиндиктерин эл аралык талаптарга ылайык камсыз 

кылуу; 

– коррупцияга каршы катуу чараларды колдонуу; 

– турак-жайдын баасын кескин төмөндөтүү, муктаждарды 

муниципалдык турак-жай менен камсыз кылуу; 

– калктын басымдуу бөлүгү жашаган айыл жашоосун түп тамырынан 

жаңылоо; 

– жаратылыш ресурстарын, анын ичинде жаратылыш газын жана электр 

энергиясын 

биринчи кезекте элге өткөрүп берүү, четке ашыкчасын гана сатуу; 

– пенсиянын жогорку чектерин алып салуу жана ар бир адамдын 

татыктуу пенсия алууну камсыздоо; 



– мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерине эки жаштан баштап 

балдарды жүз пайыз камтуу; 

– мыкты бааларга ээ болгон таланттуу жаштардын мамлекеттин 

эсебинен жогорку билим алуусун камсыздоо; 

– мектепке чейинки билим берүү, Элге билим берүү, Жогорку жана 

орто атайын билим берүүчү министрликтерин бирдиктүү Билим берүү 

министрлигине айландыруу; 

– жогорку билим берүү квоталардын толук жоюу; 

– илимди каржылоону баскычма-баскыч көбөйтүү; 

– илим – билимдин – өндүрүш системаларынын ажырагыс байланышын 

камсыз кылуу; 

– «Азык – түлүк коопсуздугун камсыздоо – 2030» концепциясын иштеп 

чыгуу; 

– балдар арасында кеңири таралган метеоризмге, сколиозго, 

стоматологиялык ооруларга каршы күрөшүү иштерин  тездетүү; 

– онкологиянын, кургак учуктун, кант диабетинин алдын алуу; 

– дары-дармектердин спекуляциясына, баанын негизсиз көтөрүлүшүнө 

чекит коюу; 

– «Коомдогу жүрүм-турум адеп-ахлак эрежелери» кодексин иштеп 

чыгуу; 

– «Санариптик экономикада калктын эмгек менен камсыздалышын 

ишке орноштуруунун концепциясы – 2030» долбоорун киргизүү; 

– бардык төлөмдөрдүн (айып, мамлекеттик алымдар, жыйымдар жана 

башка милдеттүү төлөмдөр) мамлекеттик бюджетке которулушун камсыздоо. 


