
МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВА 

НОМЗАД БА МАҚОМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН 

АЗ ҲИЗБИ ХАЛҚӢ-ДЕМОКРАТИИ ӮЗБЕКИСТОН 

 

ТАРҶИМАИ ҲОЛ 

 

Мақсуда Азизовна Ворисова 20 январи соли 1961 дар оилаи зиёӣ ба дунё 

омадааст. Зодаи шаҳри Тошканд мебошад.  

Миллаташ – ӯзбек. 

Маълумоташ – олӣ.  

Соли 1984 Донишкадаи давлатии тиббии Тошкандро хатм кардааст. Аз рӯйи 

ихтисос – духтури бемориҳои дарунӣ. 

Вай фаъолияти меҳнатиашро соли 1984 ба сифати духтури клиникаи 

Донишкадаи давлатии тиббии Тошканд оғоз намудааст. 

Аз соли 1989 ба сифати духтури бемориҳои дарунӣ дар Маркази тиббии 

деҳаи “Назарбек”-и ноҳияи Зангиатои вилояти Тошканд, аз соли 2003 ҳамчун 

мудири поликлиникаи оилавии деҳаи «Назарбек» машғули кор шудааст. 

Солҳои 2009–2014 депутати Шӯрои вакилони халқи ноҳияи Зангиато, солҳои 

2015–2019 депутати Шӯрои халқи вилояти Тошканд ва узви Сенати Олий 

Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон интихоб шудааст. 

Аз соли 2018 ҷонишини раиси Шӯрои марказии Ҳизби халқӣ-демократии 

Ӯзбекистон мебошад. 

Соли 2019 депутати Палатаи қонунгузории Олий Маҷлиси Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон интихоб шудааст. 

М.А. Ворисова дар айни замон муовини раиси Кумитаи масъалаҳои 

тандурустии шаҳрвандони Палатаи қонунгузорӣ, раиси Комиссияи оила ва 

бонувони палатаи поёнии парлумон мебошад. 

М.А. Ворисова худро ҳамчун ташкилотчии дорои таҷрибаи баланди 

назариявӣ ва амалӣ муаррифӣ кардааст. Вай дар раванди ислоҳоти соҳаи 

тандурустии кишвар, дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти аҳолӣ хеле фаъолнокӣ 

нишон медиҳад. 

М.А. Ворисова солҳои тӯлонӣ ҳамчун вакил ва сенатор дар соҳаи идоракунии 

давлат ва ҷомеа, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҷрибаи 

калон андӯхтааст. Вай сиёсатмадори қавиирода, ғамхору таҳаммулпазир 

мебошад. 

М.А. Ворисова соли 2018 бо ордени дараҷаи I-уми «Соғлом авлод учун» 

мукофотонида шудааст. 

Оиладор, ду писару як духтар ва ҳафт набера дорад. Ҳамсараш А.А. Ворисов 

аз рӯйи ихтисос – инженер. 



 

 

САМТҲОИ АСОСИИ БАРНОМАИ ПЕШАЗИНТИХОБОТИИ 

МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВА 

 

– бо мақсади рафъи ҳама шаклҳои нобаробарии иҷтимоӣ дар кишвар таъмини 

иштироки тамоми қишри аҳолӣ дар ҳаёти давлат, ҷомеа ва мақомоти суд; 

– ташаккули низоми оптималӣ барои пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти 

ҳаётии нафақахӯрон ва шахсони ба ҳимояи иҷтимоӣ ниёзманд, фароҳам овардани 

шароите, ки давраи парвариши кӯдак ба стажи кории зан шомил карда шавад; 

– ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии маъюбон, таъини нафақа барои 

маъюбони гурӯҳи III; 

– ба мақсади баланд бардоштани саводнокии умумии маъюбон қабули қонун 

«Дар бораи кафолати таҳсил барои маъюбон»; 

– ҳифзи манфиат ва ҳуқуқи муҳоҷирон дар берун аз кишвар ва рушди 

минбаъдаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ бо қабули 

қонун «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ»;  

– бо мақсади пешбурди сиёсати қавии иҷтимоӣ ҷорӣ намудани системаи 

дифференсиалии андозбандӣ бар асоси даромади шаҳрвандон, ки ба таъмини 

манфиатҳои аҳолӣ нигаронида шудааст; 

– бо озуқавории арзон ва молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим пур кардани 

бозори дохилӣ, пешгирии боло рафтани нархи маҳсулот ва мавод, барқарор 

намудани назорати қатъии давлат ва ҷомеа зимни муайян намудани нархи 

маҳсулоти хӯрокворӣ; 

– афзоиши сармоягузорӣ барои рушди инфрасохтори деҳот, тадқиқот ва 

технологияи кишоварзӣ, ҷорӣ намудани саноат дар деҳот; 

– сохтани манзилҳои иҷтимоӣ барои қишри ба ҳимояи иҷтимоӣ ниёзманд, аз 

ҷумла маъюбон, падару модароне, ки кӯдакони имконияташон маҳдудро тарбия 

мекунанд, заноне, ки вазъи иҷтимоиашон вазнин аст, тақдими ройгони ин хонаҳо 

ба оилаҳои ниёзманд бидуни соҳибӣ кардан ва ба мерос гузоштан ва бо шарти 

пардохти ҳаққи коммуналӣ;  

– таъмини хидмати тиббии кафолатноки давлатӣ ба аҳолӣ, ҷорӣ намудани 

низоми хизматрасонии босифат ва ҳамаҷонибаи тиббӣ ба ҳамаи табақаҳои аҳолӣ, 

хориҷ намудани дорухонаҳо ва муассисаҳои тиббии хусусӣ аз мақоми соҳибкорӣ 

ва ба онҳо додани мақоми махсуси соҳибкории иҷтимоӣ;  

– муқаррар намудани ҷавобгарӣ дар қонунгузорӣ нисбат ба шахсоне, ки 

шараф, саломатӣ ва шаъну эътибори кормандони тибро поймол мекунанд, 

намегузоранд вазифаҳои хизматиашонро иҷро кунанд; 

– ба таври эҳсосшаванда афзудани маоши шифокорон ва ҳамшираҳо; 



– таъсиси гурӯҳҳои махсуси таълими томактабӣ барои кӯдакони то 2-сола, 

фарогирии ройгони кӯдакони 6 сола ба таълими ҳатмии яксолаи ибтидоӣ, 

ташкили муассисаҳои таълими томактабӣ дар ҳар як деҳот; 

– ташкили субҳонаи бепул барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, инчунин 

истифодаи бепул аз нақлиёти ҷамъиятӣ; 

– зиёд кардани грантҳо барои таҳсилоти олӣ, ба таври қонунӣ тақвият додан 

ва татбиқ намудани механизмҳои муосир; 

– муайян кардани ҳаҷми стипендия вобаста ба азхудкунии курс ва иштироки 

онҳо дар фаъолияти инноватсионӣ, таъмини донишҷӯёни ниёзманд бо манзил ва 

шароити зисти бароҳат; 

– таъмини иштироки васеи аҳолӣ дар омодасозии лоиҳаи қонунгузорӣ, ки ба 

рӯҳияи иҷтимоии аҳолӣ, татбиқи эҳтиёҷоти ҳаётии онҳо таъсир мерасонад. 

 

 


