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RESPUBLIKASIDA TURIZM VA DAM 

OLISH RIVOJLANISHINING ASOSIY 

KO‘RSATKICHLARI



Turizm xalqaro xizmatlar bozori tarkibidagi muhim tarmoqlardan biri

boʻlib, buning natijasida XXI asrning boshida (bir qator tabiiy ofatlar, global

inqiroz va siyosiy mojarolarning keskinlashuviga qaramay) iqtisodiy

samaradorlik boʻyicha dunyoda birinchi oʻrinni egallagan va neft ishlab

chiqarish va avtomobilsozlik kabi muhim tarmoqlarni ortda qoldirgan.

Biroq, turizm nafaqat iqtisodiy rivojlanishning kuchli vositasi.

Shuningdek, muayyan hudud qiyofasini yaratish, kelajak yutuqlari va tarixini

targʻib etishda ham samarali omil boʻlmoqda.

Turizm mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga eng katta ta'sir ko'rsatadi. Turli

davlatning turistik va rekreatsion salohiyati juda murakkab tushuncha boʻlib,

bir ma'noda talqin qilish va baholash qiyin. Bu koʻp jihatdan turistik

salohiyatning asosini har bir alohida davlatning kelib chiqishi va mohiyatiga

koʻra har xil boʻlgan madaniy, tabiiy va tarixiy meros obʻektlari tashkil etishiga

bogʻliq. Shu bilan birga, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, madaniy, ijtimoiy va

psixologik xususiyatga ega boʻlgan bir qancha tashqi omillar turistik

yoʻnalishning jozibadorlik darajasining yakuniy koʻrsatkichlariga sezilarli taʼsir

koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda dunyoda turizmning roli doimiy ravishda oʻsib bormoqda,

bu turizmning odamlar hayotidagi roliga, shuningdek, butun mamlakatlar

iqtisodiyotiga taʼsiri kuchayishi bilan bogʻliq. Turizmdagi xizmatlarning

aksariyati eng kam yoʻqotishlar bilan amalga oshiriladi, turizm jahon

iqtisodiyotiga tobora koʻproq taʼsir qilmoqda - bularning barchasi turizmning

o'ziga xos belgisidir. Faoliyatning turizm sektori qoʻshilgan qiymatning eng

yuqori koʻrsatkichiga erishishga imkon beradi. Hozirgi bozor iqtisodiyoti

sharoitida sayyohlik kompaniyalari yangi xizmatlar va mahsulotlarni ishlab

chiqish muhimligi va zarurligini tobora koʻproq anglab yetmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida 

turizm va dam olish rivojlanishining 

asosiy ko‘rsatkichlari 
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2021 yilda sayyohlik kompaniya va tashkilotlar faoliyatining
asosiy koʻrsatkichlari
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49 442,8

2020 y.

2021 y.

2021-yilda sayyohlik kompaniyasi va tashkilotlari soni 11 tani tashkil etib,

shundan 45,5 foizi Nukus shahrida, 36,4 foizi Beruniy tumanida va 9,1 foizi

Qo‘ng‘irot va To‘rtko‘l tumanida faoliyat yuritmoqda. 2021-yilda 6,8 ming nafar

ziyoratchiga xizmat ko‘rsatilib, 17,9 foizi qabul qilindi, fuqorolarning 82,1 foizi

O‘zbekiston bo‘ylab sayohatga jo‘natildi.

Oʻzbekiston fuqorolari

1,2

2021 yilda qabul qilingan tashrif
buyuruvchilar ming nafar :

5,6

Oʻzbekiston
Respublikasi

boʻyicha

Sayyohlik agentliklari va tashkilotlarining
tumanlar, birliklar boʻyicha soni

2021 yilda joʻnatilgan tashrif
buyuruvchilar ming nafar :
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2021-yilda sayyohlik kompaniya va tashkilotlar faoliyatining asosiy
koʻrsatkichlari
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To‘rtko‘l

Mo‘ynoq

Qo‘ng‘irot

Beruniy

Nukus sh.

2020 y.

2021 y.

2021-yilda sayyohlik firma va tashkilotlari tomonidan 957 tur sotilgan boʻlsa,

ulardan 957 tur bevosita aholiga Oʻzbekiston hududi boʻyicha

Oʻzbekiston fuqorolariga. Turlarning eng koʻpi Qoʻngʻirot tumanidagi sayyohlik

agentliklari tomonidan – 890 ta va eng kami – Beruniy tumanida – 6 ta sotilgan.

jami 18 , ulardan

1

11

ekskursiya gidlari

2021-yilda sotilgan sayyohlik 

yoʻllanmalarining soni va qiymati 

gidlar va tarjimonlar

Sayyohlik kompaniyalari va tashkilotlari
xodimlari, odamlar

2021-yilda tumanlar boʻyicha sotilgan sayyohlik 
yoʻllanmalari soni

22,2 % 

ayollar

77,8 % 

erkaklar

Soni, birlik Qiymati, mln. so‘m

Sotilgan sayyohlik 

yoʻllanmalari – jami
957 947,8

ulardan bevosita aholiga 957 947,8

shu jumladan:

Oʻzbekiston hududi boʻyicha

Oʻzbekiston fuqorolariga 957 947,8
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17

Ellikqal’a

Xo‘jayli

To‘rtko‘l

Taxtako‘pir

Mo‘ynoq

Qo‘ng‘irot

Bo‘zotov

Amudaryo

Nukus sh.

2021 y.

2020 y.

2021-yil davomida Qoraqalpogʻiston Respublikasida 34 ta mehmonxona va

shunga oʻxshash joylashtirish obektlari faoliyat koʻrsatgan boʻlib, ularning 97,1 foizi

mehmonxonalar, va 2,9 foizi boshqalarga toʻgʻri keldi.

Mehmonxonalar va shunga oʻxshash
obʻektlar, birlik.

2021-yilda mehmonxonalar va shunga oʻxshash turar joy obʼyektlari
faoliyatining asosiy koʻrsatkichlari

Yulduzli toifalar, birliklar boʼyicha
mehmonxonalar

8

21

1

Tumanlar boʻyicha mehmonxonalar va
shunga oʻxshash obʻektlar soni

boshqalarmehmonxonalar

33
1

-

1

-

Xonalar
524 xonalar soni

1056 o'rinlar soni

Joylashtirilgan shaxslar soni
28,1 ming kishi
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jami

2021-yil davomida mehmonxonalar va shunga oʻxshash joylashtirish vositalariga

30,3 ming kishi joylashtirildi, ulardan 86,7 foizi Oʻzbekiston fuqorolari, 4,8 foizi MDHga

aʼzo davlatlar fuqarolari va 8,5 foizi uzoq xorijiy davlatlari fuqarolari boʻldi.

Joylashtirilganlar soni, ming kishi

2021-yilda mehmonxonalar va shunga oʻxshash turar joylardagi
shaxslarni joylashtirish

Oʻzbekiston

fuqorolari

30,3

26,3

2,6

1,4

MDH mamlakatlari

fuqorolari

xorijiy davlatlar

fuqorolari

Sayohat maqsadi bo'yicha joylashtirilgan shaxslar, kishi

taʼtil,boʻsh vaqt va dam olish

doʻstlar va qarindoshlardan xabar olish

taʼlim va kasbiy tayyorgarlik

ziyorat qilish

boshqa shaxsiy maqsadlar

ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar

4397

9

7

563

2326

23036
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2021 yilda ixtisoslashtirilgan turar joy ob'ektlari faoliyatining asosiy
koʻrsatkichlari
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Ellikqal’a

Shumanay

Chimboy

Xo‘jayli

To‘rtko‘l

Taxtako‘pir

Taxiatosh

Mo‘ynoq

Qonliko‘l

Qo‘ng‘irot

Qorao‘zak

Beruniy

Nukus sh.

2020 y.

2021 y.

2021-yilda ixtisoslashtirilgan fondlar soni 17 tani tashkil etib, shundan 17,6 foizi Beruniy,

Qoʻngʻirot, Moʻynoq va Ellikqal’a tumanlarida faoliyat yuritmoqda 11,8 foizi Taxiatosh

tumanida va 5,9 foizi Nukus shahrida, Qonlikoʻl va Xoʻjayli tumanlarida faoliyat yuritmoqda.

Ixtisoslashtirilgan muassasalar turlari boʻyicha, kattalar sanatoriylari – 5 birlik, sanatoriya –

profilaktoriya – 2 birlik, bolalar sanatoriylari – 2 birlik, boshqa ixtisoslashtirilgan joylashtirish

vositalari – 7 birlik va kemping – 1 birlik faoliyat yuritmoqda.

Turlari, birliklari boʻyicha
ixtisoslashtirilgan turar joy obektlari

1692 birlik.

11,6 ming.

Joylashtirilgan shaxslar 

soni 

Hududlar, birliklar boʻyicha
ixtisoslashtirilgan turar joy obektlari soni

548 birlik

xonalar (xonalar)

katta yoshlilar uchun sanatoriya

kemping

sanatoriya -profilaktoriya

bolalar uchun sanatoriya

boshqa ixtisoslash-tirilgan

joylashtirish vositalari 

1

2

2

5

7

Xonalar

joylar
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jami

2021-yil davomida 11,6 ming kishi ixtisoslashtirilgan turar joylarga

joylashtirildi, ulardan 99,8 foizi Oʻzbekiston fuqorolari, 0,2 foizi MDHga a’zo

davlatlar fuqorolari bo‘ldi.

Joylashtirilganlar soni, kishi

2021-yilda ixtisoslashtirilgan turar joylardagi shaxslarni joylashtirish

Oʻzbekiston

fuqorolari

11654

11627

27

MDH mamlakatlari

fuqorolari

Sayohat maqsadi bo'yicha joylashtirilgan shaxslar, kishi

taʼtil,boʻsh vaqt va dam olish

davolovchi va sogʻlomlashtiruvchi muolajalar

boshqa shaxsiy maqsadlar

7978

3671
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Ellikqal’a

Taxtako‘pir

Mo‘ynoq

Qo‘ng‘irot

Nukus sh.

2021 y.

2020 y.

2021-yil davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasida 8 ta yakka tartibdagi turar

joy obektlari faoliyat ko‘rsatgan bo‘lib, ulardan 87,5 foizi mehmon uylari, 12,5 foizi

o‘tov lagerlari ulushiga to‘g‘ri keldi.

Individual vositalar
turar joy, birliklar

2021 yilda yakka tartibdagi turar joy ob'ektlari faoliyatining asosiy
ko'rsatkichlari

2021-yilda tumanlar bo‘yicha individual 

joylashtirish vositalari faoliyati

43 - xonalar soni, birlik
113 - o'rinar soni, birlik

3150 - joylashtirilgan shaxslar soni, kishi

Xonalar

Mehmon 
uylari 

soni - 7
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Jami

2021 yil davomida yakka tartibdagi turar joylarga 3,1 ming kishi

joylashtirildi, ulardan 71,8 foizi Oʻzbekiston fuqarolari, 11,0 foizi MDHga a’zo

davlatlar fuqarolari va 17,1 foizi xorijiy davlatlari fuqarolari boʻldi.

Joylashtirilganlar soni, kishi

2021-yilda yakka tartibdagi turar joylardagi shaxslarni joylashtirish

Oʻzbekiston

fuqorolari

3150

2262

540

348

MDH mamlakatlari

fuqorolari

xorijiy davlatlarning

fuqorolari

Sayohat maqsadi boʻyicha joylashtirilgan shaxslar, 
kishi

taʼtil,boʻsh vaqt va dam olish

ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar

boshqa shaxsiy maqsadlar

taʼlim va kasbiy tayyorgarlik

1247

1017

867

19
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2021-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida   boshqa turar joy joylashtirish 

vositalari faoliyati

-

3

1

3

Mo‘ynoq

Nukus sh.

49 442,8

2020 y.

2021 y.

2021-yilda boshqa turar joy ob’ektlari soni 3 tani tashkil etdi, shundan 33,3 foizi

xostellar va 66,7 foizi yotoqxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda.

Xostellar

1

yotoqxonalar

2

Boshqa turar joy binolari, 
birlik.

639

2192

2331

joy lar soni, birlik

Tumanlar boʻyicha boshqa turar joylar
soni.

Joylashtirilgan shaxslar soni, 
kishi

Xonalar soni:

Xonalar:
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Jami

2021-yil davomida 2,3 ming kishi boshqa turar joy muassasalariga joylashtirildi,

ulardan 97,3 foizi Oʻzbekiston fuqorolari, 2,7 foizi MDHga a’zo davlatlar fuqorolari

bo‘ldi.

Joylashtirilganlar soni,
kishi

2021-yilda boshqa turar joylarga shaxslarni joylashtirish

Oʻzbekiston

fuqorolari

2331

2267

64

MDH mamlakatlari

fuqorolari

Sayohat maqsadi boʻyicha joylashtirilgan shaxslar, kishi

taʼlim va kasbiy tayyorgarlik

ish yuzasidan va kasbga oid

2138

193
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Statistikaga oid eslatmalar

Turizm - jismoniy shaxsning vaqtincha yashash joyidagi (joyidagi)

manbalaridan daromad olish bilan bogʻliq faoliyat bilan

shugʻullanmasdan doimiy yashash joyidan chiqib ketishi (sayohatlari).

Turist - vaqtinchalik yashash mamlakatiga (joyiga) ketma-ket

yigirma toʻrt soatdan oʻn ikki oygacha boʻlgan muddatda vaqtinchalik

yashash joyidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bogʻliq

faoliyat bilan shugʻullanmasdan tashrif buyurgan yoki vaqtinchalik

yashash joyiga tashrif buyurgan jismoniy shaxs mamlakatda (joyda)

kamida bitta tunash ) vaqtincha boʻlish.

Kirish turizmi kiruvchi sayyohlik safari davomida ushbu mamlakatdagi

norezident mehmonning faoliyatini oʻz ichiga oladi.

Kirish turizmi kiruvchi sayyohlik safari davomida ushbu mamlakatdagi

norezident mehmonning faoliyatini oʻz ichiga oladi.

Mehmon (ziyoratchi) - oʻz kasbiy faoliyatidan daromad olishdan

boshqa maqsadni koʻzlagan holda boshqa davlatga kelgan shaxs.

Doʻstlar va qarindoshlarni ziyorat qilish - Bu toifa qarindoshlar

yoki doʻstlarni ziyorat qilish kabi tadbirlarni oʻz ichiga oladi; toʻylarda,

dafn marosimlarida yoki boshqa oilaviy tadbirlarda qatnashish; kasal

yoki qariyalarga qisqa muddatli gʻamxoʻrlik qilish va boshqalar.

Taʼlim va oʻqitish - bu toifaga ish beruvchilar yoki boshqa

tashkilotlar/shaxslar tomonidan toʻlanadigan qisqa muddatli kurslarga

qatnashish, maxsus oʻquv dasturlarini oʻtash yoki kurslarda muayyan

koʻnikmalarga ega boʻlish, shu jumladan pullik oʻqish, til oʻrganish,

kasbiy yoki boshqa maxsus kurslar, ta'tillar va boshqalar kiradi. .

Terapevtik va sogʻlomlashtirish muolajalari - bu toifaga

kasalxonadan keyingi tibbiy yordam uchun shifoxonalar, poliklinikalar,

sanatoriylar va tibbiy-ijtimoiy muassasalarning umumiy doirasi, dengiz

va boshqa kurortlarga tashrif buyurish, shuningdek, tibbiy yordam olish

uchun boshqa ixtisoslashtirilgan muassasalardan xizmatlarni olish

kiradi. tibbiy maslahat, shu jumladan tibbiy asbob-uskunalar va

xizmatlardan foydalangan holda kosmetik jarrohlik.

Ishbilarmonlik va kasbiy maqsadlar - bu toifaga oʻz-oʻzini ish

bilan taʼminlovchi shaxslar va xodimlar, agar ular mamlakatda yoki

tashrif buyurgan joyda rezident ishlab chiqaruvchi bilan aniq yoki

nazarda tutilgan mehnat munosabatlari mavjudligini koʻrsatmasa,

shuningdek, investorlarning faoliyati, tadbirkorlar va boshqalar.
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Press-relizni tayyorlash uchun masʻul:

İjtimoiy soha statistikasi boʻlimi 

Qoraqalpogʻiston Respublikasi 

statistika boshqarmasi

Теl.: +99861 222-79-83


