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TERJIMEHAL 

 

Bahrom Abdurahimowiç Abduhalimow 1959-njy 

ýylyň 27-nji fewralynda Daşkent şäherinde işçi 

maşgalasynda doglan. 

Milleti – özbek. 

Ýokary bilimli. 1981-nji ýylda Daşkent döwlet 

uniwersitetiniň Gündogar fakultetini tamamlady. Hünäri 

– filolog-gündogary öwreniji, arap we iňlis dilleriniň 

mugallymy. Taryh ylymlarynyň doktory, professor. 

Zähmet şini 1981-nji ýylda Liwiýa Arap Respublikasynda arap dili terjimeçisi 

bolup başlapdyr. 1983–1987-nji ýyllarda Özbegistan Ylymlar akademiýasynyň 

Gündogary öwreniş institutynda kiçi ylmy işgär, 1987–1990-njy ýyllarda harby 

gullugy Ýemen Arap Respublikasynda harby terjimeçi wezipesini ýerine ýetiren. 

B.A.  Abduhalimow 1990–2002-nji ýyllarda Özbegistan Ylymlar 

akademiýasynyň Gündogary öwreniş institutynyň ylmy işgäri, 2002–2003-nji 

ýyllarda müdiriň orunbasary, 2003–2004-nji ýyllarda Daşkent şäherindäki Halkara 

Westminster uniwersitetiniň rektorynyň orunbasary, 2004–2006-njy ýyllarda 

Ylymlar akademiýasy Gündogary öwreniş institutynyň müdiri, 2006–2008-nji 

ýyllarda Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň milletlerara aragatnaşyk 

meseleleri we dini meseleleri boýunça Döwlet maslahatçysy bolup işlän. 

2008-nji ýyldan bäri Ylymlar akademiýasynyň Gündogary öwreniş 

institutynyň müdiri.  

2011-nji ýyldan bäri Ylymlar akademiýasynyň sosial-gumanitar ylymlary 

ugry boýunça wise-prezidenti, 2020-nji ýyldan bäri Özbegistan «Adolat» SDP 

Syýasy Geňeşiň başlygy bolup işläp gelýär. 



B.A.  Abduhalimow Merkezi Aziýanyň taryhy, ylym taryhy, yslam, gündogar 

golýazma eserleri, arap döwletleri, arap dili boýunça uly hünärmen. 

Oksford yslam barlaglary merkeziniň «Ymam al-Buhary» (1996), Britaniýa 

Geňeşiniň «Chevening» (1997) we Günorta Koreýanyň «KOICA» (2001) 

stipendiýalary berlip, şol ýurtlarda hünärini kämilleşdirdi. Ylmy gözlegleriniň 

netijeleri 100-e ýakyn ylmy makalalary, kitapça we monografiýalarda özbek, rus, 

iňlis we arap dillerinde yglan edilen. 

B.A. Abduhalimow 2020-nji ýylda «Zähmet şöhraty» ordeni bilen sylaglandy. 

Maşgalaly. Iki ogly, bir gyzy we üç agtygy bar. Aýaly T.K. Abduhalimowa 

öý hojalykçy. 

 

BAHROM ABDURAHIMOWIЗ ABDUHALIMOWYŇ 

SAÝLAWYŇ ÖŇ ÝANYNDAKY MAKSATNAMASYNYŇ ESASY 

UGURLARY 

 

– halk deputatlarynyň ýerli Geňeşleriniň roluny güýçlendirmek arkaly ýerine 

ýetiriji häkimiýetiň üstünden deputatlyk we jemgyýetçilik gözegçiligini ýola 

goýmak; 

– ähli derejedäki döwlet häkimiýeti we dolandyryş organlaryna watanperwer, 

hünärmen we yhlasly adamlaryň gelmegini üpjün etmek; 

– jenaýatçylyga, parahorlyga, açgözlüge, zorluga garşy barlyşyksyz 

göreşmek; 

– adalatsyz jezalary we jerimeleri gaýtadan seretmeli, onda, olary ilatyň 

hakyky girdejisine proporsional bolmagyny üpjün etmek, şeýle hem jerimeleriň 

sosial howplulyk derejesinden ugur alyp bellenilişini üpjün etmek; 

– prokuratura, adalat organlary we kazyýet işgärleriniň arasyndaky sosial 

deňsizligi ýok etmek; 

– adalatly we garaşsyz kazyýet-hukuk ulgamyny döretmek boýunça işleri 

dowam etdirmek, kazyýeti esasy manyda adalat galasyna öwürmek; 

– aklawçylaryň abraýyny we derejesini hasda ýokarlandyrmak; 



– doly üpjün edilmedik ilatyň bähbitlerini goramak üçin mugt döwlet ýuridik 

kömeginiň gerimini ýenede giňeltmek; 

– hili pes önüm öndürmek we nyrhlaryň emeli ýokarlanmagy üçin 

güýçlendirilen jeza çärelerini ulanmak; 

– ýerine ýetiriji bilen baglanyşykly ähli ygtyýarlyklary we jeza çäresini 

ýerine ýetirmek edaralaryny seljerme we derňew hukugy bolmadyk, bitarap organ 

– adalat edaralary dolandyryşyna bermek; 

– ýurtda ýeke-täk derňew edarasyny – Derňew komitetini döretmek arkaly 

adam hukuklaryny we azatlyklaryny halkara talaplaryna laýyklykda üpjün etmek; 

– korrupsiýa garşy berk çäreleri ulanmak; 

– ýaşaýyş jaýynyň bahasyny ýiti azaltmak, mätäçleri munisipal (şäher) 

ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek; 

– ilatyň köp bölegi ýaşaýan oba durmuşyny düýpgöter täzelemek; 

– tebigy baýlyklary, şol sanda tebigy gazy we elektrik energiýasyny, ilkinji 

nobatda halka bermek, daşary ýurda diňe artykmaç bolanyny satmak; 

– pensiýadaky ýokary çäklendirmeleriň ýatyrylmagy we her kimiň mynasyp 

pensiýa almagyny üpjün etmek; 

– mekdebe çenli bilim edaralarynda çagalary iki ýaşdan başlap, ýüz göterim 

gurşap almak; 

– oňat bahalar bilen okan zehinli ýaşlary döwletiň hasabyndan ýokary bilim 

almagyny kepillendirmek; 

– mekdebe çenli bilim, Halk bilimi, Ýokary we ýörite orta bilim 

ministrliklerini ýeke-täk Bilim ministrligine öwürmek; 

– ýokary bilim kwotalaryny doly ýatyrmak; 

– ylym-bilimi maliýeleşdirmegi basgançaklaýyn artdyrmak; 

– ylym – bilim – önümçilik ulgamlarynyň aýrylmaz baglanyşygyny üpjün 

etmek; 

– «Azyk önümleri howpsuzlygyny üpjün etmek – 2030» konsepsiýasyny 

işläp taýýarlamak; 



– çagalaryň arasynda giňden ýaýran ýasydabanlylyk, skolioz, diş kesellerine 

garşy göreşmek işlerini çaltlandyrmak; 

– onkologiýanyň, inçekeseliň, süýji keselleriniň öňüni almak; 

– däri-derman spekulýasyýasyny, nyrhlaryň esassyz ýokarlandyrylmagyny 

çäklendirmek; 

– «Jemgyýetde özüňi alyp baryş, edep-ahlak kadalary» kodeksini döretmek; 

– «Sanly ykdysadyýetde raýatlary iş bilen üpjün etmek Konsepsiýasyny – 

2030» taslamasyny öňe sürmek; 

– ähli tölegleri (jerimeleri, döwlet paçlaryny, ýygymlary we beýleki mejbury 

tölegleri) döwlet býujetine geçirilmegini üpjün etmek. 


