АЛИШЕР КЕЛДИЕВИЧ ҚОДИРОВ
«МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ПАРТИЯСЫНАН ӨЗБЕКСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН
ӨМИРБАЯНЫ
Алишер Келдиевич Қодиров 1975-жылы 12-мартта Ташкент қаласында зиялы
шаңарағында туўылған.
Миллети – өзбек.
Мағлыўматы

–

жоқары.

1996-жылы

Туркия

Республикасының

Эгей

университетин (бакалавр), 2009-жылы Ташкент финанс институтын (бакалавр), 2011жылы болса Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик ҳәм
жәмийетлик қурылыс академиясын тамамлаған. Қәнигелиги – филолог, экономист.
Мийнет жолын 1996-жылы Сыртқы экономикалық байланыслар министрлигиниң
Жиззақ ўәлаяты басқармасында жетекши қәниге ўазыйпасынан баслаған. 1997–2009жыллары Мәмлекетлик мүлк комитетиниң Жиззақ ўәлаяты басқармасында жетекши
қәниге, бөлим баслығы ҳәм басқарма баслығының орынбасары лаўазымларында
ислеген.
2009–2015-жыллары Жиззақ ўәлаяты Сыртқы экономикалық байланыслар,
инвестициялар ҳәм саўда басқармасы баслығы лаўазымында жумыс алып барған.
2015-жылдан берли Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық
палатасының депутаты.
2017–2019-жыллары жәмийетшилик тийкарда Республика Руўхыйлық ҳәм
ағартыўшылық орайына басшылық еткен.
2019-жылдан усы күнге дейин Олий Мажлис Нызамшылық палатасы Спикериниң
орынбасары, «Миллийтикланиш» демократиялық партиясы Орайлық кеңесиниң
баслығы,

партияның

Нызамшылық

палатасындағы

фракциясының

басшысы

лаўазымларында ислеп келмекте.
А.К. Қодиров Жиззақ еркин экономикалық зонасының шөлкемлестирилиўинде
белсендилик пенен қатнасқан. Сондай-ақ, 18 жасқа шекемги балалар тәрбиясын
шөлкемлестириўге байланыслы 3 китаптан ибарат қолланба авторларының бири, 3
жастан 18 жасқа шекемги дәўирде тәрбия ҳәм билимлендириўдиң үзликсизлигин

тәмийинлеў бойынша «Үзликсиз тәрбия концепциясы»н ислеп шығыўда белсене
қатнасқан.
А.К. Қодиров, сондай-ақ, Тәлим-тәрбия тараўын нәтийжели реформалаў бойынша
Олий Мажлис жанындағы Парламентлик комиссияның баслығы болып табылады.
Шаңарақлы – еки улы, еки қызы бар. Өмирлик жолдасы М.И. Қодирова –
Ташкент қаласындағы 83-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң муғаллими.
АЛИШЕР КЕЛДИЕВИЧ ҚОДИРОВТЫҢ
САЙЛАЎАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИЙКАРҒЫ БАҒДАРЛАРЫ
– «Жаңа әўлад» Мәмлекетлик бағдарламасы қабыл етиледи. Бағдарлама
шеңберинде бирден-бир «Шаңарақ – бақша – мектеп» системасы жаратылады ҳәм
бақшалар толық мәмлекет қарамағына алынады;
– мектеплерде басқарыў, муғаллимге мүнәсибет ҳәм тәлим-тәрбия жумыслары
түп-тийкарынан өзгертиледи. Муғаллимлерге өз қәнигелигинен тысқары басқа
пәнлерден сабақ өтиў ҳәм класс басшылығын бириктириў тәртиби бийкар етиледи;
– «Тәлим инспекциясы» Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси жанында қайта
шөлкемлестириледи. Инспекция ўәкилликлери ҳәм олар ушын мийнет шараятлары
түп-тийкарынан өзгертиледи. Инспекция тәрбия ҳәм билимлендириў процесслерин
бақлайды ҳәм Олий Мажлиске системалы түрде есап береди;
– Өзбекстан
министрлиги

Республикасы

сапластырылып,

Жоқары
Өзбекстан

ҳәм

орта

арнаўлы

Республикасы

билимлендириў

Президенти

жанында

Ректорлар кеңеси дүзиледи. Жоқары оқыў орынлары өзин-өзи басқарыў системасына
өткериледи;
– ўәкилликли орынларға сайлаўлар системасы реформаланады. Парламентте
күшли депутат емес, күшли сиясий партиялар болады. Халық депутатлары
жергиликли Кеңеслериниң ўәкилликлери ҳәм хызметлери қайта көрип шығылады;
– Ғәрезсиз тергеў комитети шөлкемлестирилип, ҳеш кимге бойсынбайтуғын
ғәрезсиз орган хызмети жолға қойылады. Тергеўди қалыс, ҳақыйқый ҳәм ҳадал алып
барыў тәмийинленеди;

– жазаны өтеў орынлары Ишки ислер министрлигинен Әдиллик министрлигине
өткериледи. Адвокатлық институты реформаланып, жаңа адвокатура системасы
қәлиплестириледи;
– экономикада мәмлекеттиң қатнасын сапластырыў бойынша 5 жыллық
Мәмлекетлик инновациялық бағдарламасы қабыл етиледи. Бағдарлама шеңберинде
монополиялар

сапластырылады,

мәмлекеттиң

экономикадағы

роли

кескин

кемейттириледи, ҳәр қандай жеңиллик ҳәм преференциялар тек ғана нызам
тийкарында белгиленеди;
– коммунал хызмет көрсетиў тараўы меншиклестириледи;
– 2026-жылға дейин капитал амнистиясы, исбилерменлерге салық амнистиясы
жәрияланады;
– кем тәмийинленген халықты қоллап-қуўатлаўдың қәдириятларға сүйенген жаңа
системасы жаратылады;
– миллий үрп-әдет, дәстүрлер ҳәм қәлиплескен қәдириятларға ҳүрметсизлик
ушын жуўапкершилик белгиленеди;
– өзбек тили кеңнен қолланылатуғын, заманагөй раўажланыўға сәйкес тилге
айланыўы ушын ҳуқықый тийкарлар күшейттириледи;
– сөз еркинлиги ҳәм жәмийетти демократияластырыў даўам еттириледи. ҒХҚлар
қосымша қун салығынан азат етиледи;
– алимент фонды шөлкемлестирилип, үш ай ишинде төленбеген алиментлер
фонд тәрепинен қапланады ҳәм алимент төлеўшиниң азатлығын шеклеў яки мийнетке
мәжбүрлеў арқалы өндириледи;
– Өзбекстан Конституциясына мәмлекет суверенитетине тәсир көрсететуғын ҳәм
миллий қәдириятларды кемситетуғын мүнәсибетлерде қатнасыўды қадаған ететуғын
норма киргизиледи;
– Жәҳән саўда шөлкемине ағза болыў тезлестириледи. Орайлық Азия кең
көлемдеги интеграциялық бирге ислесиў майданына айландырылады. «Сырт
еллердеги өзбеклер менен байланыс» клубы шөлкемлестириледи.

