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SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM VA DAM OLISH 
 
So‘nggi yillarda mamlakat milliy iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri 

sifatida turizmni rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni izchil amalga 

oshirilmoqda, bu esa uning tez rivojlanishi, yangi ish o‘rinlarini yaratish, 

daromadlarni oshirish, aholi turmush darajasi va sifatini yuksaltirish, shuningdek, 

investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan. 

 
               

 

 

 

 Жами 

 

Шу жумладан: 

 

mehmonxona  Qisqa muddat yashash 

uchun muljallangan 

boshqa joylar 

    

 mehmonxona va shunga o’xshash 

joylashtirish vositalari soni 
30 28 2 

Ulardagi ob’ektlar, birlik 30 28 2 

Nomerlar (xonalar) soni,  birlik 475 463 12 

Joylar soni, birlik 964 934 30 

Joylashtirilgan shaxslar soni, jami 19390 19287 103 

Shu jumladan fuqorolar:    

O’zbekistondan 12568 12465 103 

MDH mamlakatlaridan 711 711  

Uzoq xorijiy mamlakatlardan 6111 6111  

Tunab qolishlar soni, jami 42193 42052 141 

Shu jumladan fuqorolar:    

O’zbekistondan 30038 29897 141 

MDH mamlakatlaridan 1618 1618 - 

Uzoq xorijiy mamlakatlardan 10537 10537 - 

 

 

 

    2020 yilda Surxondaryo viloyati bo’yicha 
mehmonxona va shunga o’xshash joylashtirish 
vositalari faoliyati 
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Jami 

shu jumladan: 

MDH 

davlatlaridan 

Boshqa xorijiy 

davlatlardan 

Jami 
19390 711 6111 

Shu jumladan:    

xizmat yuzasidan 9740 228 375 

oʻqish 308 4 - 

boʽsh vaqt va dam olish 2540 107 2193 

qarindoshlarni yoʽqlash 752 52 31 

davolanish 552 - 15 

Boshqa shaxsiy 

maqsadlarda 
9740 228 375 

 

MDH davlatlaridan Surxondaryo viloyatiga kelgan chet el fuqarolari 711 

kishidan iborat bo‘lib, bu jami tashrif buyurganlarning 10,4 % ini tashkil etdi, uzoq 

xorijiy davlatlardan esa 6111 kishi (yoki 89.6 %) tashrif buyurgan. 

O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolarining asosiy safar 

maqsadlari bu – ta’til bo’sh vaqt va dam olish bo‘lib, 2300 kishinii tashkil etdi. O‘z 

navbatida, boshqa shaxsiy maqsadlarida – 1537, ziyorat qilish maqsadida – 1272, 

ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlarda – 603  nafar chet el fuqarolari tashrif 

buyurgan. 

 

 

 

2020- yilda Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurgan 

chet el  fuqarolari soni, kishi 
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Jamoaviy joylashtirish vositalari mehmonxona va shunga o‘xshash 

joylashtirish vositalari (50 ta), ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari (18 ta), 

individual joylashtirish vositalari (1 ta) va boshqa joylashtirish vositalaridan (2 ta) 

iborat. 

 

 

 

 

2020- yilda jamoaviy joylashtirish vositalari soni, 

birlikda 

  



 

4 Surxondaryo viloyati  

 

SURXONDARYO VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

 

Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari tarkibiga 

mehmonxona, pansionat (mehmonxona tipidagi) va qisqa muddat yashash uchun 

mo‘ljallangan boshqa joylar kiradi. Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish 

vositalaridagi nomerlar 844 tani, joylar 3938 tani tashkil etadi. Joylashtirilgan 

shaxslar 24033  kishini tashkil etgan bo’lib, ularning 17187 нафар O’zbekiston 

fuqarolari, 735 нафари MDH davlatlari fuqarolari va qolganlari uzoq xorijiy davlat 

fuqarolaridan iborat. Tunab qolishlar soni 87692 nafarni tashkil etdi. 
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Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari 18 ta dam olish pansionatlari, 3 ta, 

katta yoshlilar uchun sanatoriya, 2 ta bolalar uchun sanatoriya, 3 ta doimiy faoliyat 

ko‘rsatuvchi sog‘lomlashtirish sanatoriya oromgohi, 2 ta sanatoriya–profilaktoriya, 

2 ta sanatoriya-kurort muassasalarining boshqa turlari, 1 ta turistik baza, 2 ta boshqa 

ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalaridan iborat.  

 

 

 

 

 

2020- yilda mehmonxona va shunga o‘xshash 

joylashtirish vositalari nomer fondi, birlikda 
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Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan 

shaxslar 19390 nafarni tashkil etgan boʽlib, ularning 9740 nafari   ish va kasbga oid 

maqsadlar yuzasidan, 2540 nafari ta’til va dam olish maqsadida, 1713 nafari ziyorat 

maqsadida, 156 nafari do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish maqsadida, 308 nafari 

ta’lim va kasbiy tayyorgarlik maqsadida kelishgan. 

 

 

 

 

2020-yilda individual joylashtirish 

vositalarining nomer fondi, birlikda 
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Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan 

shaxslarning taqsimlanishidan ko’rish mumkinki, 1 – 3 kun tunab qolganlar 28792, 

4 – 7 kun tunab qolganlar 941, 8 – 28 kun tunab qolganlar 815, 29 – 91 kun tunab 

qolganlar 15 %, 183 – 365 kun tunab qolganlar 7 nafarni ni tashkil etadi. 

 

 

 

2020- yilda safar maqsadlari bo‘yicha mehmonxona 
va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida 

joylashtirilgan vositalarida joylashtirilgan 
shaxslarning taqsimlanishi, ming kishi 
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Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi 

 

 Ijtimoiy soha statistikasi bo’limi 

  

Tel.(0376)225-65-73 

 

 

 

2020-yilda turish muddati bo‘yicha ixtisoslashtirilgan 
joylashtirish vositalarida joylashtirilgan shaxslarning 

taqsimlanishi, ming kishi 


