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Mamlakatimizning har bir hududi o‘ziga xos tarixiy merosi,

udumlari, turmush tarzi va an’analari, tabiiy iqlimi bilan bir-birini

aslo takrorlamaydi. Shu boisdan ham bu yurtni ko‘rmoq, uning go‘zal

tabitidan bahramand bo‘lmoq maqsadida dunyoning turli

davlatlaridan tashrif buyurayotgan sayyohlar soni yil sayin ortib

bormoqda.

Dunyo svilizatsiyasi rivojida muhim o‘rin tutgan Buyuk Ipak

yo‘lidan turli davlatlarning uzundan-uzun karvonlarini yurtimiz

hududlaridan bosib o‘tishi natijasida mamlakatlar o‘rtasida savdo va

turistik aloqalar o‘rnatilisiga sabab bo‘lgan.

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.
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Ma’lumot uchun

Turizm - kisilarning doimiy yashash yoyidan tashqaridagi

joylarda harakatlanishi bilan bog‘liq ijtimoiy, madaniy va

iqtisodiy hodisalar tushuniladi. Odatda bunga ko‘proq sayr qilish

va dam olish kabi maqsadlar bilan tashrif qilishlar sabab bo‘ladi.

Turizmning asosiy oqimlariga ta’lim va kasbiy tayyorgarlik,

dam olish, sayr qilish , do’st va qarindoshlarini ko‘rgani borish,

davolanish va sog‘lomlashtirish muolajalari, madaniy va sportga

bog‘liq tadbirlar, ishga doir va kasbiy maqsadlar bo’yicha

tashriflar sabab bo’ ‘ladi.

Tashrif buyuruvchi – bu o‘zining doimiy yashash joyidan

biror-bir belgilangan asosiy joyda, tashrif buyurayotgan

mamlakatda yoki xududda ro‘yxatda olingan korxonaga ishga

joylashish maqsadidan tashqari, har qanday asosiy maqsad

(xizmat safari, dam olish yoki boshqa shaxsiy maqsad) ni

ko‘zlab, bir yildan kam bo‘lgan muddatga safarni amalga

oshiruvchi sahoxatchi tushuniladi.
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ANDIJON VILOYATIDA TURIZM 

Vodiy gavhari sanalgan Andijon viloyatiga ham

so‘nggi yillarda turizm sohasini, ayniqsa ekoturimni

rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Hududda

turizmni rivojlanish maqsadida tarixiy obidalar, qayta

ta’mirlanib, muqaddas qadamjolar obod qilinmoqda.

2020 yil yakuni bo‘yicha Andijon viloyatida 5 ta

turistik, 20 ta mehmomxona, 40 ta ixtisoslashtirilgan

joylashtirish vositalari (ulardan 34 tasi kichik biznes

sub’ektlari), 42 ta individul joylashtirish vositalari

faoliyat ko‘rsatdi.
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2020 yilda Andijon viloyatida ichki turizm bo‘yicha
safar maqsaflarining taqsimlanishi , (% )da

2020 yilda viloyat bo‘yicga jami 470,7 ming uy xo‘jaliklari

tomonidan jami 15602,7 ming safar mamlakat ichkarisida amalga

oshirgan. Jami oshirilganj safarlarning 49,0 % qarindosh va

tanishlarini yo‘qlash, hamda ta’til va bo‘sh vaqt, dam olish

bo‘yicha safarlar tashkil etadi.

31,0%

49,0%

2,0%
5,1%

0,9% 9,8% 1,5% 0,7%

Ta'til va dam olish Qarindosh va tanishlarni ko'rish

Ta'lim va kasbiy tayyorgarlik Davolanish va sog'lomlashtirish

Diniy joylar ziyoratgohlarga Xaridlarni amalga oshirish

Xizmat safarlari Boshqa shaxsiy masalalar
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2020 yilda Andijon

viloyatida 5 ta turistikn firma

faoliyat yurutgan. Ular

tomonidan 195 nafar tashrif

buyuruvchilarga xizmat

ko‘rsatilgan. Ularning 100

nafari bir kunlik tashrif

uchun kelgan ekskursantlar

bo‘lib, qolgan 94 nafari tunab

qoluvchi ekskursanlar

hisoblanadi. 295,4 mln.

so‘mlik qiymatdagi sayyohlik

yo ‘llanmalari sotilgan.

2020 yilda Andijon viloyatida bo‘yicha
turistik firmalar faoliyati

Ma’lumot uchun

Ichki turizm - bu ko‘rilayotgan mamlakat doimiy yashovchisi

bo‘lgan tashrif buyuruvchining ushbu mamlakat doirasidagi ichki

yoki chiquvchi sayyihlik safariga doir faoliyatini o‘z ichiga oladi.

Milliy turizm - bu ichki va chiquvchi turizmni, yani

ko‘rilayotgan mamlakatda doimiy yashovchi bo‘lgan tashrif

buyuruvchilarning ushbu mamlakat hududidagi va unung

tashqarisidagi ichki yoki chiquvchi sayyohlik safariga doir

faoliyatini o‘z ichiga oladi.
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2020 yilda Andijon viloyatida mehmonxona

va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari faoliyati

2020 yilda Andijon viloyatida 20 ta mehmonxona va shunga
o‘xshash joylashtirish vositalari faoliyat ko‘rsatgan. Ulardagi
ob’ektlar soni 21 tani tashkil etgan. Mehmonxonalardagi
nomerlar (xonalar) soni jami 593 ta bo‘lib, joylar soni 1076 ta. Yil
davomida 26,2 ming nafar tashrif buyuruvchilar qabul qilingan

Mehmonxona va shunga

o‘xshash joylashtirish

vositalari soni -20 ta

Nomerlardagi joylar

soni- 1076 ta

Ulardagi nomerlar

(xonalar) soni- 593 ta
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Andijon viloyatida mehmonxona va shunga o‘xshash
joylashtirish vositalarining dinamikasi, (birlik)

2010 yil - 16

2011 yil - 16

2012 yil - 19

2013 yil - 20

2014 yil - 21

2015 yil - 24

2016yil - 32

2017 yil - 25

2018 yil - 23

2019 yil - 22

2020 yil - 22
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Jami joylashtirilsan
shaxslar - 26187 Shu jumladan:

O ‘zbekiston
Respublikasi

fuqarolari-23233

MDH mamlakatlari
fuqarolari - 1580

Uzoq xorij mamlakat
fuqarolari - 1374

2020 yilda mehmonxonalarga joylashtirilgan shaxslar
soni, (birlik) 
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2020 yilda safar maqsadlari va mehmonxonalarga
joylashtirilgan sayyohlar soni, (birlik) 

2020 yilda Andijon viloyatidagi mehmonxona va shunga

o‘xshash joylashtirish vositalariga jami 26187 nafar shaxslar

joylashtirilgan. Sayyohlarning 70,6 % turli maqsaddagi shaxsiy masadlar

bo‘yicha, qolgan 29,4 % ish yoki kasbiga ta’luqli mehnat safarlari bilan

tashrif buyurgan.

Shaxsiy masalalar
bo’yicha- 18483 

Ish yuzasidan va
kasbga oid
maqsadlar

bo‘yicha- 7704

Ma’lumot uchun
Ishga doir va kasbiy maqsadlar - ushbu toifaga, mustaqil ravishda band

bo‘lgan shaxslar va yollanma ishlovchilar faoliyati, agarda ular bilan

tashrif buyurilayotgan mamlakat yoki joydagi ishlab chiqaruvchi-rezident

o‘rtasida aniq yoki nazarda tutilgan yollanma mehnat munosabatlari

belgilari mavjud bo‘lmasa, sarmoyadorlar, ishbilarmonlar va hokazolar

faoliyatiga kiradi.
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2020 yilda safar maqsadlari bo‘yicha mehmonxonalarga
joylashtirilgan shaxslar soni, (birlik) 

26187 Jami tashriflar

Ta’til, bo‘sh vaqt va dam olish

Do‘stlar va qarindoshlardan
xabar olish

9668

Ta’lim va kasbiy tayyorgarlik2663

872

293

9

7704

459

4107

Ziyorat qilish

Davolanish va soglomlashtirish

Savdo qilish

Tranzit

Boshqa maqsadlar

Ish yuzasidan, kasbga oid

412
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Ma’lumot uchun
Tranzit - biror-bir aniq maqsadni ko‘zlamasdan, boshqa

belgilangan joyga borish yo‘lining davomi bo‘lgan qandaydir joyda

to‘xtash kiradi. Tashrif buyuruvchilar toifasi qamrovi orasidan

faqat huquqiy va iqtisodiy hududga kirmaydigan, hamda huquqiy

va iqtisodiy hududga kirib, kechasiga qolmaqdigan tashrif

buyuruvchilar chiqarib tashlanadi. Tranzit yo‘lovchilar orasidan

qamrovga faqat hech bo‘lmaganda bir kechaga qoladigan shaxslar

kiritiladi.

1-3 kun 4-7 kun 8-28 kun 29-92 kun

23684

1974 496 33

2020 yilda mehmonalarda joylashgan
sayyohlarning tunash muddati, (birlik)
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2020 yilda Andijon viloyatida 40 ta ixtisoslashtirilgan

joylashtirish vositalari faoliyat ko‘rsatgan, ulardagi ob’ektlar

soni 61 tani tashki etgan.

Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalaridagi nomerlar

(xonalar) soni 837 ta bo‘lib, joylar soni 2646 ta dan iborat. Yil

davomida ularga 13552 nafar sayyohlar joylashgan. Jumladan:

12719 nafar O‘zbekiston Raspublikasi fuqarolari, 821 nafar

MDH davlari fuqarolati va 12 nafar boshqa xorijiy davlatlar

fuqarolari.

2020 yilda Andijon viloyatida ixtisoslashtirilgan
joylashtirish vositalarining faoliyati
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2020 yilda Andijon viloyatida ixtisoslashtirilgan joylashtirish
vositalarida sayyohlarning safar maqsadlari taqsimoti, (birlik) 

Jami tashrif buyurganlar

Davolovchi va sog ‘lomlashturish

muolajalari uchun

Do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish

Ish yuzasidan, mehnat safarlari

13552

7052

6427

73
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2020 yilda Andijon viloyatida individual  joylashtirish
vositalarining faoliyati

2020 yilda Andijon viloyatida 42 ta individual

joylashtirish vositalari faoliyat ko‘rsatgan, ulardagi ob’ektlar

soni 42 tani tashki etgan.

Individul joylashtirish vositalaridagi nomerlar (xonalar)

soni 197 ta bo‘lib, ulardagi joylar soni 527 ta dan iborat. Yil

davomida ularga 2692 nafar sayyohlar joylashgan.

Tunab qolishlar soni jami 5335 tadan iborat.

Jumladan: 2581 nafar O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, 2147

nafar MDH davlari fuqarolari va 607 nafar boshqa uzoq xorijiy

davlatlar fuqarolari
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533

204

1955

2692

Boshqa xorijiy davlat fuqaolari

MDH davlatlati fuqarolari

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari

Jami joylashtirilgan sayyohlar

2020 yilda Andijon viloyatida individual  joylashtirish
vositalarida joylashgan sayyohlar soni, (birlik)

Andijon viloyati statistika boshqarmasi

Ijtimoiy soha statistikasi bo‘limi

Telefon (074) 224-82-69


