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TERJIMEHAL 

 

Maksuda Azizowna Worisowa 1961-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Daşkent 

şäherinde bilimli maşgalada doglan. 

Milleti - özbek. 

Ýokary bilimli. 1984-nji ýylda Daşkent döwlet lukmançylyk institutyny 

tamamlady. Hünäri – lukman-terapewt. 

Zähmet işini 1984-nji ýylda Daşkent döwlet lukmançylyk institutynyň 

klinikasynda lukmançylykdan başlapdyr. 

1989-njy ýyldan Daşkent welaýatynyň Zangiota tümenindäki «Nazarbek» oba 

lukmançylyk punktynda lukman-terapewt, 2003-nji ýyldan «Nazarbek» oba 

maşgala klinikasynyň müdiri wezipelerinde işläpdir. 

2009 – 2014-nji ýyllarda halk deputatlarynyň Zangiota tümen geňeşiniň 

deputaty, 2015 – 2019-njy ýyllarda halk deputatlarynyň Daşkent welaýaty 

geňeşiniň deputaty, Özbegistan Respublikasynyň Aly Mejlisiniň Senatynyň 

agzasy hökmünde netijeli işler alyp barypdyr. 

2018-nji ýyldan Özbegistan Halk Demokratik Partiýasynyň Merkezi 

Geňeşiniň başlygynyň orunbasary. 

2019-njy ýylda Aly Mejlisiň Kanunçylyk palatasyna deputatlyga saýlandy. 

Häzir M.A. Worisowa Kanunçylyk palatasynyň Raýatlaryň saglygyny 

goraýyş meseleleri komitetiniň başlygynyň orunbasary, parlamentiň aşaky 

palatasynyň Maşgala we aýallar meseleleri boýunça komissiýasynyň başlygy 

wezipesinde işläp gelýär. 

M.A. Worisowa özüni ýokary ukyply nazary we amaly tejribesi bolan 

guramaçy hökmünde görkezdi. Ol ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny 

özgertmek, ilatyň oýa salýan meselelerine çözgüt tapmak üçin işeňňirlik we 

gaýratlylyk görkezipdir. 



M.A. Worisowa köp ýyllyk deputatlyk, senatorlyk işi dowamynda döwlet we 

jemgyýet dolandyryşy, içerki we daşary syýasat, hukuk we jemgyýetçilik goragy 

meselelerinde uly tejribe toplan, halk hakynda alada edýän, göwnaçyk we 

tutanýerli syýasatçy aýal. 

M.A. Worisowa 2018-nji ýylda I derejeli «Sog‘lom avlod uchun (Sagdyn 

nesil üçin)» ordeni bilen sylaglanan. 

Maşgalaly – iki ogly, bir gyzy we ýedi agtygy bar. Ýan ýoldaşy A.A. 

Worisow - hünäri boýunça inžener. 

 

MAKSUDA AZIZOWNA WORISOWANYŇ 

SAÝLAWYŇ ÖŇ ÝANYNDAKY MAKSATNAMASYNYŇ ESASY 

UGURLARY 

 

– ýurtdaky sosial deňsizligiň ähli görnüşlerini ýok etmek maksadynda, ilatyň 

gatlaklaryny döwlet we jemgyýet durmuşy, kazyýet– hukuk ulgamyna deňlik 

esasynda gatnaşmagyny üpjün etmek; 

– pensionerleriň we sosial töleg alýanlaryň möhüm zerurlyklarynyň doly 

kanagatlandyrylmagyny kepillendirýän pensiýa we sosial üpjünçiliginiň makul 

ulgamyny döretmek, şeýle hem aýallaryň çaga ideg döwrüni zähmet stažyna goşup 

hasaplamagyň gazanylmagyny; 

– maýyplygy bolan şahslaryň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramak, III 

topar maýyp bolan şahslara pensiýa bellemek;  

– maýyplaryň umumy sowatlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen 

«Maýyplar üçin bilim kepillikleri barada» kanunyň kabul edilmegi; 

– daşary ýurtlarda işleýän raýatlarymyzyň bähbitlerini we hukuklaryny 

goramak maksadynda, daşarky zähmet migrasiýasy babatynda halkara 

hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek, «Zähmet migrantlarynyň 

hukuklaryny goramak barada» kanunyň kabul edilmegi; 

– ilatyň bähbitlerini üpjün etmäge gönükdirilen güýçli sosial syýasaty 

ýöretmek maksadynda, raýatlaryň girdejisine seredip, salgydynyň differensirlenen 

ulgamynyň girizilmegi; 



– önümleriň we harytlaryň bahasynyň ýiti ýokarlanmagynyň öňüni almak, 

esasy azyk önümleriniň bahalarynyň emele gelmegine döwlet we jemgyýetçilik 

gözegçiligini berk ornaşdyrmak; 

– oba infrastrukturasyny, oba hojalygyny öwrenmegi we tehnologiýalaryny 

ösdürmäge maýa goýumlaryny çekmegi köpeltmek, oba ýerlerine senagaty alyp 

girmek; 

– ilatyň sosial goraga mätäç gatlaklary; şol sanda, maýyplygy bolan şahslar, 

maýyp çagalary terbiýeleýän ene-atalar, agyr durmuş ýagdaýyna düşen aýallar 

üçin, jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, olary mätäç maşgalalara eýeçilik 

etmek, miras we satmak hukugyny bermezden, kommunal tölegleri tölemek şerti 

bilen mugt bermek;  

– Ilata döwlet tarapyndan kepillendirilen lukmançylyk hyzmatlarynyň 

berilmegini üpjün etmek, ilatyň ähli gatlaklary üçin ýokary hilli we hemme 

taraplaýyn lukmançylyk kömeginiň berilmek ulgamyny ornaşdyrmak, 

dermanhanalary we hususy lukmançylyk edaralaryny telekeçilik statusyndan 

aýryp, olara aýratyn sosial telekeçilik statusyny bermek; 

– lukmançylyk işgärleriniň abraýyny, saglygyny, mertebesini äsgermeýänlere, 

gulluk wezipesini ýerine ýetirmäge garşy çykýanlara kanunçylykda degişli 

jogapkärçiligi kesgitlemek; 

– lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň aýlyklaryny duýarly derejede 

ýokarlandyrmak; 

– çagalary 2 ýaşdan başlap mekdebe çenli bilim almak üçin ýörite toparlar 

döretmek, 6 ýaşa dolan çagalary başlangyç bilime mejbury bir ýyllyk taýýarlyk 

bilen mugt doly üpjün etmek, her bir ilatly punktlarda mekdebe çenli bilim 

mesgenlerini açmak; 

– başlangyç synp okuwçylary üçin mugt ertirlik naharyny guramak, olaryň 

jemgyýetçilik ulaglaryndan tölegsiz esasda ulanmagyny ýola goýmak; 

– ýokary bilim üçin berilýän grantlaryň sanyny köpeltmek, mugt ýokary bilim 

ulgamyny kadalaşdyrmak üçin häzirki zaman mehanizmlerini kanuny taýdan 

güýçlendirmek we durmuşa geçirmek; 

– talyplaryň sapaklaryny uzaltmak we innowasion çärelere gatnaşmagyna 

seredip, talyp haklarynyň mukdaryny kesgitlemek, ýaşaýyş jaýyna mätäç talyplary 

amatly ýaşaýyş şertleri bilen üpjün etmek; 



– ilatyň jemgyýetçilik meýillerine, möhüm durmuş zerurlyklaryny amala 

aşyrmaga täsir edýän kanun resminama taslamalaryny taýýarlamakda 

jemgyýetçiligiň giň gatnaşmagyny üpjün etmek. 


