
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM

      2019- yilda Qoraqolpoqston Respublikasida faoliyat yuritgan turistik firmalar soni 7 nı tashkil
qiladi. Ular tomonidan xizmat korsatilgan shaxslar soni 8,2 ming nafarni tashkil qilip, shundan
qabul qilinganlar soni 0,2 ming nafarni va junatilganlar soni 8,0 ming nafarni tashkil qilgan.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Xorijdan tashrif buyuruvchilar
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     2019- yilda Turistik firmalar tomonida sotilgan sayyohlik yullamalar 166 tur bulib
ularning qiymati 420,2 million sumni tashkil qilgan.

Turistik firmalar soni 7 Xizmat  kursatilgan shaxslar soni        
8,2 ming 

 
 
 

Bir kunlik tashrif
buyuruvchilar 7,7 ming nafar

Tunab qoluvchi tashrif
buyuruvchilar 0,5 ming nafar
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Turistik firmalar tomonida qabul qilinganlar % da



2019- yilda sotilgan turlar soni (birlik)

O'zbekiston xududi
buyicha MDH fuqarolariga

O'zbekiston xududi buyicha
O'zbekiston fuqarolariga

Chet el mamlakatlari buyicha
O'zbekiston fuqarolariga

29 94

43

   Jamoaviy joylashtirish vositalari uziga mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish
vositalari, ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari, individual joylashtirish vositalari va
boshqa joylashtirish vositalari. Shundan 26 mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish
vositalari, 14 ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari, 8 individual joylashtirish vositalari va
2 boshqa joylashtirish vositalari tashkil etadi.

       Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari o'z ichiga, mehmonxona va 
qisqa muddat yashash uchun muljallangan boshqa joylar kiradi. Ularda 528 nomerlar
(xonalar) va 1076 joylarni tashkil etadi. Jami joylashtirilgan shaxslar 43,7 ming kishi tashkil
etgan shu jumladan 65,2 % O'zbekiston fuqarolari, 6,4 %  chet el fuqarolari, va uzoq xorijiy
mamlakatlardan 28,4 % tashkil qildi.
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2019- yilda Qoraqolpog’ston Respublikasida jamoaviy joylashtirish 
vositalari soni (birlik)



         Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalar

22 - Mehmonxona 
4 - Qisqa muddat yashash uchun          

muljallangan boshqa joylar

528 Nomerlar (xonalar)
1076 joy

Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalarining nomerlar, xonalar soni 
(birlik)

      Individual joylashtirish vositalari o'z ichiga mexmon uyi 7 ta, utov lageri 1 ta, Ularda 43
nomerlar (xonalar) va 133 ta joylar.  Jami joylashtirilgan shaxslar 3364 kishini tashkil etgan.
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     Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalariga 1 kempink, 5 ta katta yoshlilar uchun sanatoriya,
2 ta bolalar uchun sanatoriya, va 6 boshqa ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari kiradi.
Ularda jámi 397 nomerlar (xonalar) va 1320 ta joylarga ega. jami joylashtirilgan shaxslar 10,1
ming kishini tashkil etgan.



         2019- yilda individual joylashtirish vositalarida nomerlar va 
(xonalar) va joylar soni

individual
joylashtirish vositalari
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      2019- yilda Respublikada 22 mehmonxona mavjud bulib, ularda 474 nomerlar (xonalar) va
958 joylarǵa ega. 1- yulduzli mehmonxonalar soni 3, 2 - yulduzli mehmonxonalar soni 1, 3-
yulduzli mehmonxonalar soni 1 ta va 17 tasi toypaga ega emas.

2019- yilda mehmonxonalarning toifasi (yulduzlari)
bo‘yicha ulushi

1-yuldizli 2-yuldızlı 3-yuldızlı kategoriyaǵa ega emasligi
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      Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan shaxslar soni
43,7 ming kishi tashkil etib, ulardan 40,8 % - ish yuzasidan va kasbga oid, 32,8 % tatil, bosh
vaqt va dam olish,  ziyorat qilish -1,7%, dustlar va qorindoshlardan xabar olish - 0,6%,   
 23,7 % boshqa maqsadlarni tashkil etgan.

mexmon  uyi utov lageri

nomerlar (xonalar)

joylar sonı
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2019- yilda mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish 
vositalarida joylashtirilgan shaxslarning safar maqsadlari bo‘yicha  

taqsimlanishi (kishi)

     Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan shaxslarning
turish muddatlari bo‘yicha taqsimlanishidan korinadiki, 1-3 kun tunash  90,7 % ni, 4-7 kun
tunash 6,3 % ni, 8-28 kun tunash 2,9 % ni, 29-91 kun tunash 0,2 % ni tashkil etgan.

       Jami ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalarida joylashtirilgan shaxslar soni 10098 kishi
bulib, ulardan 67,6 % davolanish va soglomlashtirish muolajalar, 42,2 % ta‘til, bosh vaqt va
dam olish, boshqa shaqsiy maqsadlar 0,3 % ni tashkil etgan.

2019- yilda turish muddati bo‘yicha mehmonxona va shunga 
o‘xshash joylasvositalarida joylashtirilgan shaxslarning

taqsimlanishi (kishi)
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Qoraqalpog‘iston Respublikasi

statistika boshqarmasi
Ijtimoiy soha statistikasi bo‘limi 

Tel: (61) 222-79-83
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