Si të aplikojmë për vizë?
Hapi 1: Zgjidhni një kategori, e cila i përshtatet më mirë udhëtimit tuaj në Kinë dhe përgatisni
aplikimin tuaj për vizë duke përfshirë përkatësisht dokumentet e nevojshme.
Hapi 2: Paraqisni aplikimin tuaj në Zyrën Konsullore pranë Ambasadës Kineze.
Hapi 3: Paguani tarifën e aplikimit për vizë në Zyrën Konsullore dhe tërhiqni vizën tuaj.
Kategoria e vizës
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Përfshihen këta aplikues
Anëtarë të ekuipazhit të huaj të transportit ndërkombëtar, duke përfshirë
avionë, trena, anije, ose shoferët e automjeteve që merren me aktivitete të
transportit përtej kufijve, ose pjesëtarët e familjes që shoqërojnë anëtarët
e ekuipazhit të anijeve të sipërpërmendura.
Të huaj që kanë për qëllim të banojnë në mënyrë të përhershme në Kinë.
Të huaj që kanë për qëllim të shkojnë në Kinë për shkëmbime, vizita, turne
studimore dhe për aktivitete të tjera që nuk kanë të bëjnë me biznesin.
Të huaj që kanë për qëllim të kalojnë tranzit nëpërmjet Kinës.
Gazetarë të huaj rezidentë të organizatave të huaja të lajmeve të vendosua
në Kinë. Kohëzgjatja e qëndrimit në Kinë i tejkalon 180 ditë.
Gazetarë të huaj të cilët kanë për qëllim të shkojnë në Kinë për mbulim të
shkurtër të lajmeve. Kohëzgjatja e qëndrimit në Kinë nuk i tejkalon 180
ditë.
Të huaj që kanë për qëllim të shkojnë në Kinë si turistë.
Të huaj që kanë për qëllim të shkojnë në Kinë për aktivitete komerciale dhe
tregtare.
Të huaj që janë pjesëtarë të familjeve të qytetarëve kinezë ose të huaj, të
cilët janë rezidentë në Kinë dhe kanë për qëllim të shkojnë në Kinë për
bashkim familjar ose për qëllime kujdestarie. Kohëzgjatja e qëndrimit në
Kinë i tejkalon 180 dtë.
Të huaj që kanë për qëllim të shkojnë në Kinë për të vizituar të afërmit e
tyre, të cilët janë qytetarë kinezë rezidentë në Kinë ose të huaj me qendrim
të përhershëm në Kinë. Kohëzgjatja e qëndrimit në Kinë nuk i tejkalon 180
ditë.
Të huaj që janë shumë të talentuar ose të huaj aftësitë e të cilëve nevojiten
urgjentisht në Kinë.
Të huaj që kanë për qëllim të shkojnë në Kinë të vizitojnë të huaj që
punojnë ose studiojnë në Kinë, të cilët janë bashkëshortë, prindër, djalë
ose vajza nën moshën 18 vjeç ose prindërit e bashkëshortëve, ose ata që
kanë për qëllim të shkojnë në Kinë për çështje të tjera private. Kohëzgjatja
e qëndrimit në Kinë i tejkalon 180 ditë.
Të huaj që kanë për qëllim të vizitojnë pjesëtarët e familjes, të cilët janë të
huaj që punojnë ose studiojnë në Kinë, ose ata që kanë për qëllim të
shkojnë Kinë për çështje të tjera private. Kohëzgjatja e qëndrimit në Kinë
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nuk i tejkalon 180 ditë.
Të huaj që kanë për qëllim të studiojnë në Kinë për një periudhë më të
gjatë se 180 ditë.
Të huaj që kanë për qëllim të studiojnë në Kinë për një periudhë, e cila nuk
i tejkalon 180 ditë.
Të huaj që kanë për qëllim të punojnë në Kinë.

*Termi Pjesëtarë të familjes i referohet bashkëshortëve, prindërve, djemve dhe vajzave,
bashkëshortëve të djemve ose vajzave, vëllezërve, motrave, gjyshërve, nipërve, mbesave dhe prindërve
të bashkëshortëve.

Viza C
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga

pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Një letër garancie e lëshuar nga një kompani transporti e huaj ose një letër ftesë e lëshuar
nga një subjekt i përcaktuar në Kinë.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra ftesë mund të jetë në formën e faksit, fotokopjes ose e printuar me kompjuter.
Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një ftesë origjinale, të sjellë dokumente të
tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
Viza D
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.

Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Dokumentin origjinal dhe fotokopjen e Formularit të Konfirmimit të Statusit të Qendrimit
të Përhershëm për të Huajt të lëshuar nga Ministria e Sigurisë Publike në Kinë.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një ftesë origjinale, të sjellë dokumente të
tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
4. Aplikuesi që mban një vizë të kategorisë D duhet të aplikojë për leje qëndrimi tek
autoritetet lokale të sigurisë publike brenda 30 ditëve pas hyrjes në Kinë.
Viza F
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.

4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Një letër ftesë të lëshuar nga një subjekt i përcaktuar ose individ në Kinë. Ftesa duhet të
përmbajë:
A. Informacione mbi aplikantin (emrin e plotë, gjininë, datëlindjen, etj.)
B. Informacione mbi vizitën e planifikuar (qëllimin e vizitës, datën e mbërritjes dhe të
largimit, vendin (et) që do të vizitoni, marrëdhënien midis aplikantit dhe subjektit që
lëshon ftesën ose individit dhe burimet financiare për shpenzimet)
C. Informacione mbi subjektin ose individin që lëshon ftesën (emrin, numrin e telefonit,
adresën, vulën zyrtare, firmën e përfaqësuesit ligjor ose të individit që lëshon ftesën)
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra ftesë mund të jetë në formën e faksit, fotokopjes ose e printuar me kompjuter.
Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një ftesë origjinale, të sjellë dokumente të
tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
Viza G
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.

2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Një biletë avioni (treni ose anijeje) me data dhe vende të konfirmuara për në vendin ose
rajonin e destinacionit tuaj.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra ftesë mund të jetë në formën e faksit, fotokopjes ose e printuar me kompjuter.
Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një ftesë origjinale, të sjellë dokumente të
tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
Viza J1
1. Pasaporta

Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Letrën e Njoftimt të Vizës së lëshuar nga Departamenti i Informacionit në Ministrinë e
Punëve të Jashtme të Kinës dhe letrën zyrtare të lëshuar nga organizata mediatike për të cilën
gazetari punon.
Aplikantët paraprakisht duhet të kontaktojnë me zyrën e shtypit të Ambasadës/Konsullatës së
Përgjithshme Kineze dhe të plotësojnë formalitetet e përcaktuara.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e Njoftimit të Vizës dhe letra zyrtare e medias mund të jenë në formën e faksit,
fotokopjes ose e printuar me kompjuter. Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një

ftesë origjinale, të sjellë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me
konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
4. Mbajtësi i vizës së kategorisë J1 duhet të aplikojë për leje qendrimi pranë autoriteteve
lokale të sigurisë publike brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në Kinë.
Viza J2
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Letrën e Njoftimt të Vizës së lëshuar nga Departamenti i Informacionit në Ministrinë e
Punëve të Jashtme të Kinës dhe letrën zyrtare të lëshuar nga organizata mediatike për të cilën
gazetari punon.

Aplikantët paraprakisht duhet të kontaktojnë me zyrën e shtypit të Ambasadës/Konsullatës së
Përgjithshme Kineze dhe të plotësojnë formalitetet e përcaktuara.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e Njoftimit të Vizës dhe letra zyrtare e medias mund të jenë në formën e faksit,
fotokopjes ose e printuar me kompjuter. Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një
ftesë origjinale, të sjellë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me
konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
Viza L
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes

së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Dokumente që tregojnë itenerarin përfshirë të dhënat e rezervimit të biletës me avion
(vajtje-ardhje) dhe dokumentin e rezervimit të hotelit, planin e udhëtimit etj, ose një letër ftesë
të lëshuar nga një subjekt i përcaktuar ose individ në Kinë. Letra ftesë duhet të përmbajë:
A. Informacion mbi aplikantin (emrin e plotë, gjininë, datëlindjen, etj.)
B. Informacion mbi vizitën e planifikuar (datën e mbërritjes dhe të largimit, vendin(et)
që do të vizitohen, etj.)
C. Informacione mbi subjektin ose individin ftues (emrin, numrin e telefonit, adresën,
vulën zyrtare, firmën e përfaqësuesit ligjor ose individit ftues)
6. Dokument që vërteton të ardhurat financiare (ju lutem paraqisni një çertifikatë të llogarisë
bankare personale që vërteton se aplikanti mund të përballojë shpenzimet prej jo më pak se
100 USD në ditë në Kinë.)
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra ftesë mund të jetë në formën e faksit, fotokopjes ose e printuar me kompjuter.
Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një ftesë origjinale, të sjellë dokumente të
tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
Viza M
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi

Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Dokumente të aktivitetit tregtar të lëshuara nga një partner tregtar në Kinë ose ftesën për
panairin tregtar ose letra ftesë të tjera të lëshuara nga një subjekt i përcaktuar ose individ. Letra
ftesë duhet të përmbajë:
A. Informacion mbi aplikantin (emrin e plotë, gjininë, datëlindjen etj.)
B. Informacion mbi vizitën e planifikuar (qëllimin e vizitës, datën e mbërritjes dhe të
largimit, vendin(et) që do të vizitohen, marrëdhënien midis aplikantit dhe subjektit të
përcaktuar ose individit ftues, burimet financiare për shpenzimet)
C. Informacion mbi subjektin ose individin ftues (emrin, numrin e telefonit, adresën, vulën
zyrtare, firmën e përfaqësuesit ligjor ose individit ftues)
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë, mashtrues ose i paplotë mund të
rezultojë në mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra ftesë mund të jetë në formën e faksit, fotokopjes ose e printuar me kompjuter.
Aplikantit mund t`i kërkohet të paraqesë një ftesë origjinale, të sjellë dokumente të
tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim me konsullin.

3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të lëshojë ose jo vizën, si dhe vlefshmërinë e
lejuar, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve bazuar në aplikimin individual.
Viza Q1
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Për bashkim familjar kërkohen dokumentat e mëposhtme:
A. Një letër ftesë e lëshuar nga një qytetar kinez ose një qytetar i huaj me leje qëndrimi
kineze, i cili jeton në Kinë. Letra ftesë duhet të përmbajë:
B. Informacion mbi aplikantin (emrin e plotë, gjininë, datëlindjen, etj.)
C. Informacion mbi vizitën (qëllimin e vizitës, ditën që mendoni të mbërrini, vendin(et) ku
mendoni të qëndroni, kohëzgjatjen e menduar të qëndrimit, ditën e mbërritjes dhe

largimit, marrëdhënien midis aplikantit dhe subjektit të përcaktuar ose individit ftues,
burimet financiare për shpenzimet)
D. Informacion mbi individin ftues (emrin, numrin e telefonit, adresën, firmën e personit
ftues)
E. Fotokopjen e kartës së identitetit kineze të individit ftues ose pasaportën e huaj dhe
lejen e përhershme të qëndrimit.
F. Çertifikatën origjinale dhe fotokopjen të (çertifikatës së martesës, çertifikatës së lindjes,
çertifikatës së lidhjes familjare të lëshuara nga Zyra e Sigurisë Publike ose çertifikatës së
lidhjes familjare të noterizuar) që tregon lidhjen e pjesëtarë të familjes midis aplikantit
dhe individit ftues. (*Termi Pjesëtarë të familjes i referohet bashkëshortëve, prindërve,
djemve dhe vajzave, bashkëshortëve të djemve ose vajzave, vëllezërve, motrave,
gjyshërve, nipërve, mbesave dhe prindërve të bashkëshortëve.)
6. Për kujdestarinë kërkohen dokumentet e mëposhtme:
A. Dokumentet që tregojnë kujdestarinë të noterizuara të lëshuara nga Ambasada
/Konsullata e Përgjithshme Kineze në vende të huaja ose Prokurën e Kujdestarisë të
noterizuar dhe të njehsuar në vendin e qëndrimit ose në Kinë
B. Origjinalin ose fotokopjen e dërguesit të pasaportës, gjithashtu origjinalin dhe
fotokopjen e certifikatës së (martesës, certifikatës së lindjes, certifikatën familjare të
lëshuar nga Byroja e Sigurisë Publike ose certifikatën familjare të noterizuar që tregon
lidhjen midis prindërve, kujdestarëve dhe fëmijëve.)
C. Letër aprovimi për kujdestarin e lëshuar nga kujdestari që banon në Kinë, i cili ka rënë
dakord të sigurojë shërbimet e kujdestarisë dhe një fotokopje e kartës së identitetit të
kujdestarit.
D. Një fotokopje e certifikatës që tregon statusin e qëndrimit të përhershëm të vendit ku
kanë lindur fëmijët, duke vërtetuar se të dy prindërit e fëmijës janë qytetarë kinezë.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.

Viza Q2
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Një letër ftesë e lëshuar nga një qytetar kinez ose nga një qytetar i huaj me leje qëndrimi të
përhershme që jeton në Kinë. Letra ftess duhet të përmbajë:
A. Informaion mbi aplikantin (emrin e plotë, gjininë, datëlindjen etj)
B. Informacion mbi vizitën (qëllimin e vizitës, datën e mbërritjes dhe të largimit, vendin(et)
që do të vizitohen, lidhjen midis aplikuesit dhe individit ftues, burimet financiare për të
mbuluar shpenzimet)
C. Informacion mbi individin ftues (emrin, numrin e telefonit, adresën, firmën, etj.)

6. Fotokopjen e kartës kineze të identitetit ose të pasaportës së huaj dhe të lejes së
përhershme të qendrimit të individit ftues.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.
Viza R
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes

së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Aplikuesi duhet të dorëzojë çertifikatat përkatëse sipas rregullores përkatëse dhe të
përmbushë kërkesat sipas rregullave të autoriteteve kompetente të qeverisë kineze për
individët me talente të veçanta të cilat kërkohen urgjentisht në Kinë.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.
Viza S1
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)

Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Një letër ftesë nga një individ ftues (një i huaj, i cili qëndron ose është rezident në Kinë për
punë ose për studime) e cila duhet të përmbajë:
A. Informacion mbi aplikantin (emrin e plotë, gjininë, datëlindjen, etj.)
B. Informacione mbi vizitën (qëllimin e vizitës, datën e mbërritjes dhe të largimit, vendet
që do të qëndroni, marrëdhëniet midis aplikantit dhe individit ftues, burimet financiare
për shpenzimet, etj.)
C. Informacion mbi individin ftues (emrin, numrin e telefonit, adresën, firmën etj.)
6. Një fotokopje të pasaportës të individit ftues dhe të lejes së qendrimit
7. Dokumentin origjinal dhe fotokopjen e çertifikatës (çertifikatës së martesës, çertifikatës së
lindjes, çertifikatën familjare të lëshuar nga Byroja e Sigurisë Publike ose çertifikatën familjare
të noterizuar) duke treguar marrëdhëniet e drejtpërdrejta të pjesëtarëve të familjes midis
aplikantit dhe individit ftues (Termi “Pjesëtarë të drejtpërdrejtë të familjes” i referohet
bashkëshortëve, prindërve, djemve dhe vajzave, nën moshën 18 vjeçare, prindërve të
bashkëshortëve.)
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.

Viza S2
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Për pjesëtarët e familjes që bëjnë vizitë për një periudhë të shkurtër kërkohen dokumentet
e mëposhtme:
A. Një letër ftesë e lëshuar nga individi ftuesi (një i huaj, i cili qëndron ose është rezident
në Kinë për punë ose për studime) e cila përmban: Informacione mbi aplikantin (emrin e
plotë, gjininë, datëlindjen, etj.); Informacion mbi vizitën (qëllimin e vizitës, ditën e nisjes
dhe të mbërritjes, vendin(et) që do të vizitoni, marrëdhëniet midis aplikantit dhe
individit ftues, burimet financiare për shpenzimet, etj.); Informacion mbi individin ftues
individual (emrin, numrin e telefonit, adresën, firmën, etj.)

B. Një fotokopje e pasaportës dhe lejes së qëndrimit (një i huaj, i cili qëndron ose jeton në
Kinë për punë ose studime)
C. Fotokopje të çertifikatës (çertifikatë martese, çertifikatë lindje, ose çertifikatë familjare e
noterizuar), e cila tregon lidhjen e pjesëtarëve të familjes dhe individit ftues. (*Termi
Pjesëtarë të familjes i referohet bashkëshortëve, prindërve, djemve dhe vajzave,
bashkëshortëve të djemve ose vajzave, vëllezërve, motrave, gjyshërve, nipërve, mbesave
dhe prindërve të bashkëshortëve.)
6. Për çështje private, dokumentacioni që identifikon natyrën e çështjeve private duhet të
paraqiten sipas kërkesës së konsullit.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.
Viza X1
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme

për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Dokumentin origjinal dhe fotokopjen e Letrës së Pranimit të lëshuar nga shkolla ose
subjekte të tjera në Kinë.
6. Dokumentin origjinal dhe fotokopjen e “Letrës së Aplikimit për Vizë për të studiuar në Kinë”
(Formulari JW201 ose Formulari JW202.)
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.
4. Mbajtësi i vizës së kategorisë X1 duhet të aplikojë për leje qendrimi tek autoritetet
lokale të sigurisë publike brenda 30 ditëve të hyrjes në Kinë.
Viza X2
1. Pasaporta

Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Dokumentin origjinal dhe fotokopjen e Letrës së Pranimit të lëshuar nga shkolla ose
subjekte të tjera në Kinë.
Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.

3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.
Viza Z
1. Pasaporta
Pasaportë origjinale të firmosur, me të paktën 6 muaj vlefshmëri deri në datën e skadencës dhe
faqe të vizave bosh, dhe një fotokopje të faqes me të dhënat e pasaportës dhe fotografisë nëse
është në një faqe të veçantë.
2. Formulari Aplikimit për Vizë (Form V 2013) dhe Fotografi
Formulari Aplikimit për Vizë i plotësuar me një foto të ngjitur në formular (fotografia juaj duhet
të jetë sipas kritereve të përcaktuara).
3. Vërtetim për qendrimin e ligjshëm ose statusin e rezidentit (vlen për qytetarët jo shqiptarë)
Ju duhet të paraqisni dokumentin origjinal dhe fotokopjen të çertifikatës ose lejes së vlefshme
të qendrimit, banimit, punësimit ose të statusit të studentit, ose çertifikata të tjera të vlefshme
për qendrimin e ligjshëm të lëshuara nga autoritetet përkatëse të vendit ku ju aktualisht po
qëndroni.
4. Fotokopje të pasaportës ose vizës së mëparshme kineze (kjo gjë aplikohet te qytetarët e
huaj, të cilët kanë qenë qytetarë kinezë dhe kanë marrë shtetësi të huaj)
Nëse po aplikoni për vizë kineze për herë të parë, duhet të paraqisni pasaportën e mëparshme
kineze dhe një fotokopje të faqes të të dhënave të saj.
Nëse jeni pajisur me vizë kineze më parë dhe dëshironi të aplikoni për vizë kineze me një
pasaportë të re të huaj, e cila nuk ka asnjë vizë kineze, ju duhet të paraqisni fotokopjen e faqes
së të dhënave të pasaportës së mëparshme dhe të fotografisë nëse ato janë të ndara, gjithashtu
dhe faqen e vizës së mëparshme kineze. (Nëse emri juaj në pasaportën aktuale ndryshon nga
pasaporta e mëparshme, duhet të paraqisni një dokument zyrtar që vërteton ndryshimin e
emrit.)
5. Një nga dokumentet e mëposhtme:
A. Leje Pune për të Huajt e Republikës Popullore të Kinës e lëshuar nga autoritetet e
Qeverisë Kineze të Burimeve Njerëzore dhe Sigurisë Shoqërore, si dhe një Letër Ftesë e
një Njësie të Autorizuar ose një Letër Ftesë Konfirmimi e lëshuar nga subjekte përkatëse
kineze; Nëse periudha kohore që ju synoni të punoni është 90 ditë ose më pak, ju duhet
të paraqisni një Aprovim Afat-shkurtër Punësimi për të Huajt në Republikën Popullore të

B.

C.

D.

E.

Kinës. Ju duhet të aplikoni për vizë përpara datës së fillimit të punës që është shënuar
në Aprovimin e Punësimit dhe do të lejoheni të punoni për aq kohë sa është e shënuar
në Aprovimin e Punësimit.
Leja për Ekspertët e Huaj që punojnë në Kinë e lëshuar nga Byroja e Shtetit pë Ekspertët
e Huaj, si dhe një Letër Ftesë e një Njësie të Autorizuar ose një Letër Ftesë Konfirmimi e
lëshuar nga subjekte përkatëse kineze.
Çertifikata e Regjistrimit e Zyrave të Përfaqësive të Përhershme të kompanive të
vendeve(rajoneve) të huaja e lëshuara nga autoritetet kineze të administrimit industrial
e komercial, si dhe një Letër Ftesë e një Njësie të Autorizuar ose një Letër Ftesë
Konfirmimi e lëshuar nga subjekte përkatëse kineze.
Një dokument që miraton aktivitetin komercial i lëshuar nga autoritetet e qeverisë
kineze për çështjet kulturore ose një Letër Ftesë e një Njësie të Autorizuar ose një Letër
Ftesë Konfirmimi lëshuar nga Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë të qeverive lokale të
Kinës; Nëse performanca që ju synoni të keni është 90 ditë ose më pak, ju duhet të
paraqisni një Aprovim Afat-shkurtër Punësimi për të Huajt në Republikën Popullore të
Kinës. Ju duhet të aplikoni për vizë përpara datës së fillimit të punës që është shënuar
në Aprovimin e Punësimit dhe do të lejoheni të punoni për aq kohë sa është e shënuar
në Aprovimin e Punësimit.
Një Letër Ftesë për të Huajt për Aktivitete të Nxjerrjes së Naftës në Kinë e lëshuar nga
Koorporata Kombëtare e Nxjerrjes së Naftës e Kinës.

Shënim:
1. Aplikanti duhet të garantojë se të gjitha informacionet e dhëna gjatë aplikimit janë të
vërteta dhe të sakta. Çdo informacion i rremë ose i paplotë mund të rezultojë në
mosdhënien e vizës ose refuzimin për të hyrë në Kinë.
2. Letra e njoftimit të vizës dhe letra zyrtare e medias, e cila mund të jetë në formën e
faksit, fotokopjes ose e printuar. Ndonjë aplikanti mund t`i kërkohet të dorëzojë
ftesën origjinale, të sigurojë dokumente të tjera mbështetëse, ose të caktojë një takim
me konsullin.
3. Konsulli do të marrë vendimin nëse do të japë ose jo vizën dhe të lejojë vlefshmërinë e
saj, kohëzgjatjen dhe numrin e hyrjeve sipas aplikimit individual.
4. Mbajtësi i vizës së kategorisë Z duhet të aplikojë për leje qendrimi tek autoritetet
lokale të sigurisë publike brenda 30 ditëve të hyrjes në Kinë, vetëm në rast se
kohëzgjatja e çdo qendrimi në vizë është shënuar me nga 30 ditë.

