QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI
STATISTIKA BOSHQARMASI

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM
Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan
sog‘lomlashtirish, ma’rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan
joyda (mamlakatda) haq to‘lanadigan faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda
uzog‘i bilan bir yil muddatga jo‘nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi.
2020- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida faoliyat yuritgan turistik
firmalar soni 8 tanı tashkil qildi. Ular tomonidan xizmat ko‘rsatilgan shaxslar
soni 3902 nafarni tashkil qilib, shundan qabul qilinganlar soni 50 nafarni va
jo‘natilganlar soni 3852 nafarni tashkil qilgan.

Turistik faoliyatini amalga oshirgan tashkilotlar va xizmat
ko‘rsatilgan shaxslar soni,
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2020- yilda xizmat ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar
soni, (kishida)
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2020- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida faoliyat yuritayotgan turistik
firmalar tomonidan xizmat ko‘rsatilgan shaxslar soni 3902 nafarni tashkil qilip,
shundan qabul qilinganlar 1,3 % va jo‘natilganlar 98,7 % tashkil qilgan.
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2020- yilda sotilgan sayyohlik yo‘llanmalarning soni va qiymati
2020- yilda turistik firmalar orqali 64 ta, qiymati 741,3 mln.so‘mlik
sayyohlik yo‘llanmalar sotilgan. Sotilgan yo‘llanmalarning barchasi
O‘zbekiston
Respublikasi hududi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi
fuqarolariga sotilgan.

O‘zbekiston Respublikasi hududi
bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi
fuqarolariga
Sotilgan sayyohlik yollanmalar soni
(birlikda)

64

Sotilgan sayyohlik yo‘llanmalar qiymati
(mln.so‘m)

741,3

2020- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida jamoaviy
joylashtirish vositalari
Jamoaviy joylashtirish vositalari - o‘ziga mehmonxona va shunga
o‘xshash joylashtirish vositalari, ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari,
individual joylashtirish vositalari va boshqa joylashtirish vositalari. Shundan
48 ta mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari,
28 ta ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari, 11 ta individual joylashtirish
vositalari va 7 ta boshqa joylashtirish vositalari tashkil etadi.
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2020- yilda jamoaviy joylashtirish vositalari soni, (birlikda)

2020- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida mehmonxona va
shunga o‘xshash joylashtirish vositalari
Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalariga quyidagilar
kiradi, mehmonxona va qisqa muddatli yashash uchun mo‘ljallangan joylar
kiradi.
2020- yilda mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida
nomerlar (xonalar) soni 710 tani, ulardagi joylar soni 1486 tani tashkil etadi.
Jami joylashtirilgan shaxslar 21497 kishini tashkil etgan, shu jumladan
94,3 % O'zbekiston fuqarolari, 2,9 % MDH mamlakatlaridan va uzoq xorijiy
mamlakatlardan 2,8 % tashkil qildi.
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Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish
vositalari soni, (birlikda)
Mehmonxonalar soni

37

Motellar soni

3

Qisqa muddatli yashash uchun
mo‘ljallangan boshqa joylar soni
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2020- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida ixtisoslashtirilgan
joylashtirish vositalari
Joylashtirish Nomerlar
vositalari,
(xonalar)
soni
soni
Jami ixtisoslashtirilgan
joylashtirish vositalari
shu jumladan:
Dam olish uylari
Kempink
Bolalar uchun sanatoriya
Katta yoshlilar uchun
sanatoriya
Boshqa
ixtisoslashtirilgan
joylashtirish vositalari
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2020- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida individual
joylashtirish vositalari
2020- yilda individual joylashtirish vositalari soni 11 tani tashkil etadi,
shundan 9 ta mehmon uylari, 1 ta o‘tov lageri va 1 ta individual joylashtirish
vositalarining boshqa turlari mavjud.
Jami joylashtirilgan shaxslar 1096 kishini tashkil etgan, shu jumladan 95,9
% mehmon uylariga, 4,1 % o‘tov lagerlariga joylashtirilgan.

Individual joylashtirish vositalarida nomerlar
(xonalar) va joylar soni, (birlikda)

Mehmon
uylari
9 ta

9

Nomerlar (xonalar) soni

126

Joylar soni

1051

Joylashtirilgan shaxslar soni,
(kishida)

Nomerlar (xonalar)

1

Joylar soni

25

Joylashtirilgan shaxslar soni,
(kishida)

45
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2020- yilda mehmonxonalarning toifasi (yulduzlari)
bo‘yicha ulushi, % da
2,7
8,1
78,4
10,8

1-yulduzli

2-yulduzli

3-yulduzli

Toifaga ega bo‘lmaganlar

2020- yilda mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish
vositalarida joylashtirilgan shaxslarning safar maqsadlari
bo‘yicha taqsimlanishi, (kishida)
Tatil
Ta’lim
Ish
Do‘stlar va
bo‘sh
va
yuzasidan
qarindoshBoshqa
Jami vaqt va
kasbiy Ziyorat Tranzit
va kasbga
lardan
maqsadlar
dam
tayyoroid
xabar olish
olish
garlik
maqsadlar

Joylashtirilgan
shaxslar jami 21497 1674

551

260

3071

23

5554

10283

Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan
shaxslar soni 21497 kishini tashkil etib, ulardan 47,8 % - ish yuzasidan va
kasbga oid, 25,8 % boshqa shaxsiy maqsadlarda, 14,3 % - ziyorat qilish, 7,8 %
- tatil, bosh vaqt va dam olish, 2,6 % - do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish,
1,2 % - tа’lim va kasbiy tayyorgarlik maqsadlarni tashkil etgan.
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2020- yilda mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish
vositalarida joylashtirilgan shaxslarning turish muddati bo‘yicha
taqsimlanishi (kishida)

Jami
21497
kishi

1-3 kun tunash

18218

4-7 kun tunash

2306

8-28 kun tunash

894

29-91 kun tunash

79

Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan
shaxslarning turish muddati bo‘yicha taqsimlanishida ko‘rinadiki: 1-3 kun
tunash 84,7 % ni tashkil etgan, 4-7 kun tunash esa 10,7 % ni, 8-28 kun tunash
4,2 % ni va 29-91 kun tunash 0,4 % tashkil etgan.

Ijtimoiy soha statistikasi bo‘limi
Теl.: (61) 222-79-83
(61) 224-93-12
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