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VENDIM 

Nr. 513, datë 13.6.2013 

 

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE E TË DOKUMENTACIONIT 

PËR HYRJEN, QËNDRIMIN DHE TRAJTIMIN E TË HUAJVE NË REPUBLIKËN E 

SHQIPËRISË 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6 pika 1 shkronja “e”, 16 pika 8, 20 

pika 4, 22 pika 5, 24 pikat 1, 5 e 6, 30 pikat 1 e 6, 34 pika 5, 38 pika 1, 42 pika 5, 56 pika 1, 

shkronjat “a” e “dh”, 65 pika 3 e 145 pika 3 të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 “Për të huajt”, 

me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

I. DOKUMENTACIONI DHE  PROCEDURA  PËR HYRJEN E QËNDRIMIN E TË 

HUAJVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

1. Të huajt, që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë sipas përcaktimeve të neneve 6 

pika 1, shkronja “e” dhe 10 pika 2 të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 “Për të huajt”, rast pas 

rasti, mund t’i kërkohet nga autoritetet e kontrollit kufitar në pikat e kalimit kufitar paraqitja e një 

ose disa dokumenteve të mëposhtme: 

a) Ftesa e garantit/ftuesit në Shqipëri; 

b) Bileta/rezervimi për kthimin; 

c) Dëshmia për akomodimin e mbështetur në prova; 

ç) Leja e punës nëse hyn në Shqipëri për motive punësimi; 

d) Mjetet financiare, shqiptare ose valutë e huaj, që mund të shkëmbehen në një agjenci 

këmbimi në Republikën e Shqipërisë, ose forma të tjera pagese, që pranohen në transaksionet 

tregtare në Republikën e Shqipërisë, si: çek, kartë krediti etj.; 

dh) Dëshmia e mjeteve financiare nga subjekte financiare në Republikën e Shqipërisë, si: 

kontratë llogarie bankare, librezë depozitë etj., qoftë për periudhën e qëndrimit të synuar, ashtu dhe 

për kthimin në vendin e tij të origjinës ose periudhën kur do të qëndrojë transit në një shtet të tretë, 

në të cilin ai është i sigurt që do të pranohet ose provon se është në gjendje të përfitojë mjete të tilla 

në mënyrë të ligjshme në Republikën e Shqipërisë, në shumën 30 (tridhjetë) euro për ditë qëndrimi 

dhe 15 (pesëmbëdhjetë) euro për të miturin; 

e) Kartela origjinale e vaksinimit ndërkombëtar, kur i huaji vjen nga vende të prekura nga 

epidemi ose sëmundje, për të cilat legjislacioni shqiptar e kërkon. 

Në rast se i huaji nuk është i pajisur me kartelë, njoftohen strukturat e specializuara të 

Ministrisë së Shëndetësisë, për të marrë së bashku masat e duhura, sipas legjislacionit në fuqi. 

2. Pas kontrollit të dokumentacionit në pikat e kalimit kufitar apo jashtë tyre, autoritetet 

kompetente kryejnë këto procedura: 

a) Regjistrimin e të huajit kur hyn dhe del në mënyrë të ligjshme nga Republika e Shqipërisë 

sipas dokumentit të tij të udhëtimit; 

b) Regjistrimin e të huajit, të cilit, për arsye të parashikuara në ligj ose në akte nënligjore, i 

refuzohet hyrja në territor; 

c) Regjistrimin e të huajit, i cili hyn ose ka hyrë në Republikën e Shqipërisë në kundërshtim 

me parashikimet e ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”; 

ç) Regjistrimin në dalje të shtetasit të huaj që ka qëndruar në Republikën e Shqipërisë në 

mënyrë të parregullt ose në kundërshtim me parashikimet e ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”;  

d) Regjistrimin e të huajit që kërkon azil në kufi; 
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dh) Evidentimin e masave administrative të vendosura ndaj të huajit sipas përcaktimeve në 

ligjin nr. 108/2013 “Për të huajt”, në dalje nga Republika e Shqipërisë. 

3. Shtetet, shtetasit e të cilave bëjnë përjashtim nga detyrimi i regjistrimit pranë autoritetit 

përgjegjës vendor për kufirin dhe migracionin ku kanë vendosur vendbanimin, përcaktohen në 

aneksin nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi. 

II. KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR PAJISJEN ME VIZË 

A. Kritere të përgjithshme për t’u pajisur me vizë 

1. Shtetet, shtetasit e të cilave hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë me pasaportë 

diplomatike ose shërbimi, përcaktohen në aneksin nr. 2, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Shtetet, shtetasit e të cilave hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë me pasaportë të 

zakonshme ose letërnjoftim, përcaktohen në aneksin nr. 3, bashkëlidhur këtij vendimi. 

3. Shtetet, shtetasit e të cilave hyjnë në Republikën e Shqipërisë me vizë, si dhe tarifat 

përkatëse të vizave përcaktohen në aneksin nr. 4, bashkëlidhur këtij vendimi. Përjashtimi nga tarifa 

e vizës, përveç kur përcaktohet ndryshe, mund të bëhet për arsye të justifikuara shtetërore, me 

kërkesë të autoritetit të institucionit shtetëror dhe me miratimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, si 

dhe të ambasadorëve të Republikës së Shqipërisë, në përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit. Tarifat e 

vizave për të miturit nga mosha 6-12 vjeç janë sa gjysma e tarifave të vizave për të rriturit. 

4. Tarifa për vizat nuk zbatohet për: 

a) fëmijët deri në moshën 6 vjeç; 

b) mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit; 

c) anëtarët e organizatave jofitimprurëse të moshës nën 25 vjeç, të cilët marrin pjesë në 

seminare, konferenca, ngjarje sportive, kulturore apo arsimore, të organizuara nga organizatat 

jofitimprurëse; 

ç) nxënësit e shkollave, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues që 

synojnë të qëndrojnë për qëllime të studimit ose trajnimit arsimor; 

d) studiues, të cilët udhëtojnë për qëllime të kryerjes së kërkimit shkencor në Republikën e 

Shqipërisë; 

dh) rastet humanitare; 

e) të huajt e angazhuar në promovimin e interesave kulturore apo sportive, si dhe interesat 

në fushën e politikës së jashtme, politikës së zhvillimit dhe fusha të tjera me interes të lartë publik. 

5. Aplikimi për vizë jashtë listës së shteteve të përcaktuara në anekset bashkëlidhur bëhet 

vetëm me miratim të autoritetit përgjegjës në Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

6. Përjashtohen nga detyrimi për t’u pajisur me vizë për të hyrë dhe qëndruar në Republikën 

e Shqipërisë deri në 90 ditë për 180 ditë, për qëllime të barasvlershme me ato të vizës së tipit “C”, 

të parashikuara në ligjin nr. l08/2013 “Për të huajt”, shtetasit e shteteve, që: 

a) janë të pajisur me një vizë të vlefshme Shengen me shumë hyrje-dalje, me kushtin që kjo 

vizë të jetë përdorur më parë në njërin nga shtetet e zonës Shengen apo personat të jenë pajisur me 

leje të vlefshme qëndrimi në njërin nga shtetet e zonës Shengen; 

b) janë të pajisur me vizë të vlefshme me shumë hyrje-dalje apo leje qëndrimi të vlefshme të 

lëshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe e Irlanda e Veriut, me kushtin që 

vizat të jenë përdorur më parë në këto shtete; 

c) hyjnë dhe qëndrojnë në shtetet e zonës Shengen pa vizë. 

7. Gjatë aplikimit për vizë mund të përjashtohen nga detyrimi për t’u paraqitur personalisht 

pranë përfaqësive të shtetit shqiptar kategoritë e mëposhtme: 

a) Të huajt, të cilët janë të pajisur me pasaportë diplomatike; 

b) Rastet për arsye humanitare; 

c) Personalitetet e larta shtetërore, bashkëshortët e tyre shoqërues, si dhe delegacionet që i 

shoqërojnë në vizitat për qëllime zyrtare; 
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ç) I huaji me titull mbretëror dhe anëtarë të tjerë të lartë të familjes së tij mbretërore, kur 

janë të ftuar në vizitat për qëllime zyrtare; 

d) Të huajt e organizuar në grupe turistike, të ftuar nga një shoqëri turistike shqiptare, të 

cilët aplikojnë në njërën nga përfaqësitë konsullore, në shtetet fqinje ose në vende të tjera, të 

ndryshme nga ato të origjinës; 

dh) Të huajt, të cilët kanë aplikuar më parë vetë për vizë, brenda një afati prej 59 

(pesëdhjetë e nëntë) muajsh. 

B. Dokumentacioni bazë i nevojshëm për të gjitha kategoritë për t’u pajisur me vizë pranë 

zyrave konsullore të përfaqësive të Republikës së Shqipërisë jashtë shtetit, aplikuesi për vizë duhet 

të paraqesë dokumentet e mëposhtme: 

1. Formularin e aplikimit për vizë, sipas modelit të përcaktuar në aneksin nr. 5, 

bashkëlidhur këtij vendimi, të plotësuar dhe të nënshkruar nga aplikuesi, i cili shpërndahet pa pagesë. 

2. Fotografinë e aplikuesit, e cila duhet të jetë bërë jo më përpara se 6 (gjashtë) muaj nga 

data e aplikimit, me përmasa 47 mm x 36 mm, e marrë në plan me sfond të bardhë, e fokusuar 

dukshëm dhe qartë. Fotografia duhet të tregojë personin përballë, me shprehje neutrale dhe sytë të 

hapur e të dukshëm. 

3. Fotokopjen e dokumentit të vlefshëm të udhëtimit, si dhe fotokopje të faqeve me shënime 

me interes për udhëtimin. 

Dokumenti i udhëtimit sipas parashikimit në ligjin nr. 108/2013 “Për të huajt”, duhet të jetë 

me vlefshmëri së paku 3 (tre) muaj më shumë se afati i vizës së kërkuar dhe të ketë së paku 2 (dy) 

faqe bosh, në të cilat mund të lëshohet një vizë. Për raste të vlerësuara si të domosdoshme, mund të 

pranohet dokument udhëtimi, ndryshe nga sa përcaktohet në këtë pikë, me kusht që afati i vizës së 

kërkuar të mos kalojë afatin e vlefshmërisë së dokumentit të udhëtimit. 

4. Policen e Sigurimit Shëndetësor në udhëtim, e cila mbulon kohëzgjatjen e vizës. 

Polica e sigurimit duhet të sigurojë aplikuesin në rast sëmundjesh të papritura apo aksidenti 

dhe duhet të përfshijë transportin e kthimit në rast vdekjeje, në një vlerë minimale 30 000 (tridhjetë 

mijë) euro. 

Mbajtësit e pasaportave diplomatike përjashtohen nga kërkesa për të paraqitur policen e 

sigurimit shëndetësor të udhëtimit. Bëjnë përjashtim nga paraqitja e polices së sigurimit shëndetësor 

të udhëtimit grupe të caktuara profesionale, të cilat janë të mbuluara tashmë nga sigurimi 

shëndetësor i udhëtimit si rezultat i aktiviteteve të tyre profesionale. 

5. Deklaratën, ku të shprehet pëlqimi i prindit ose i kujdestarit ligjor sipas legjislacionit në 

fuqi për udhëtimin e të miturit. Në rast të udhëtimit të një të mituri të pashoqëruar apo të shoqëruar 

nga njëri prind, duhet të paraqitet një deklarim, me anë të cilit prindi/prindërit ose kujdestari ligjor 

jep/japin pëlqimin e tij/tyre për hyrjen ose daljen e të miturit nga territori i Republikës së 

Shqipërisë. 

6. Ftesën e nënshkruar nga ana e ftuesit. 

Ftesës i bashkëlidhet një fotokopje e dokumentit të identifikimit të ftuesit. Në rastin kur ftesa 

është bërë nga një i huaj me qëndrim në Republikën e Shqipërisë, ftesës i bashkëlidhet dhe fotokopja 

e lejes së tij të qëndrimit. 

C. Dokumentacioni shtesë që kërkohet sipas llojit të vizës, përveç dokumentacionit të 

përgjithshëm, në varësi të tipit të vizës së kërkuar, i huaji duhet të paraqesë edhe dokumentacionin 

shoqërues, si më poshtë vijon: 

1. Për vizë të tipit A: 

a) fotokopjen e vizës së vendit të destinacionit, nëse është e nevojshme pajisja me vizë për 

hyrjen në atë vend; 

b) kartelën e vaksinimit, kur i huaji vjen nga vende të prekura nga epidemi apo sëmundje. 

2. Për vizë të tipit C - turizëm: 
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a) dokumentin e rezervimit vajtje-ardhje të biletës ose të vërtetojë mundësinë e transportit 

personal; 

b) dokumentet në lidhje me strehimin gjatë qëndrimit në Republikën e Shqipërisë; 

c) dokumente që tregojnë se kërkuesi posedon mjete të mjaftueshme financiare për jetesë, si 

për kohëzgjatjen e qëndrimit dhe për kthimin në vendin e tij të origjinës apo të banimit ose kur 

qëndron transit në një vend të tretë, në të cilin ai është i sigurt për të hyrë ose që është në gjendje të 

gëzojë mjete të tilla financiare, të ligjshme në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me përcaktimet 

e këtij vendimi. 

3. Për vizë të tipit C - turizëm, të organizuar në grupe turistike, të ftuara nga një shoqëri 

turistike shqiptare: 

a) fotokopjen e fletës së pasaportës që tregon hyrjen dhe qëndrimin e ligjshëm të shtetasit të 

huaj në vendin ku ndodhet në çastin e aplikimit për vizë; 

b) fotokopjen e noterizuar të licencës së shoqërisë turistike shqiptare, e cila fton grupin 

turistik të huaj për turizëm. 

4. Për vizë të tipit C - për motive shkencore, kulturore, sportive dhe humanitare: 

a) ftesën nga subjekti shkencor, kulturor, sportiv apo humanitar vendas, për pjesëmarrjen e 

të huajit në veprimtarinë për të cilin kërkohet lëshimi i vizës përkatëse; 

b) rezervimin e hotelit apo deklaratën e mikpritjes; 

c) dokumente që tregojnë se kërkuesi posedon mjete të mjaftueshme financiare për jetesë, si 

për kohëzgjatjen e qëndrimit dhe për kthimin në vendin e tij të origjinës apo të banimit ose për 

kohën kur qëndron transit në një vend të tretë, në të cilin ai është i sigurt për të hyrë ose që është në 

një pozicion të përfitimit të mjeteve të tilla financiare, të ligjshme në Republikën e Shqipërisë, në 

përputhje me përcaktimet e këtij vendimi; 

ç) dokumentin që vërteton ekzistencën e një marrëdhënieje shkencore, kulturore, sportive 

apo humanitare të qëndrueshme në vendin e origjinës të kërkuesit të vizës. 

5. Për vizë të tipit C - për motive zyrtare: 

a) ftesën nga institucioni pritës; 

b) notën verbale nga institucioni, ku i huaji është i punësuar. 

6. Për vizë të tipit C - për motive mjekësore: 

a) ftesën nga institucioni pritës; 

b) epikrizën, origjinalin apo fotokopjen, kryesisht për diagnozën e lëshuar nga mjeku 

vendas; 

c) deklaratën e institucionit spitalor në Republikën e Shqipërisë, publik apo privat, të 

licencuar, ku të përcaktohen: lloji i trajtimit mjekësor, data e fillimit dhe përafërsisht kohëzgjatja e 

trajtimit mjekësor, kostoja e përafërt e trajtimit, si dhe subjekti, që do t’i mbulojë këto kosto; 

ç) dokumentet që dëshmojnë ekzistencën e burimeve të nevojshme e të mjaftueshme për të 

mbuluar pjesën e shpenzimeve shëndetësore, si dhe ato të qëndrimit jashtë strukturës shëndetësore 

apo të kthimit në atdhe të personit që kurohet e të shoqëruesit të tij; 

d) sigurimin shëndetësor në udhëtim të shoqëruesit/shoqëruesve të të sëmurit për të 

përballuar shpenzimet e nevojshme në rast shtrimi të menjëhershëm, për qëndrimin e tij në Shqipëri, 

si dhe shpenzimet e kthimit në atdhe. 

7. Për vizë të tipit C - për motive profesionale, tregtare dhe biznesi: 

a) ftesën nga subjekti pritës; 

b) dokumentin, që provon veprimtarinë profesionale, tregtare në vendin përkatës, me të cilin 

lidhen motivet e vizitës; 

c) në rastin e subjektit tregtar, dokumentet që provojnë statusin juridik të subjektit; 

ç) fotokopjen e certifikatës së regjistrimit në punë sipas nenit 73 të ligjit nr. 108/2013 “Për 

të huajt”, në varësi të qëllimit të pajisjes me vizë. 

7.1 Për drejtuesit e automjeteve do të kërkohen edhe: 
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  i) licenca e transportit ndërkombëtar të automjetit (kamionit); 

 ii) leja e qarkullimit ndërkombëtar; 

iii) dëshmia ndërkombëtare e aftësisë së drejtuesit të automjetit. 

8. Për vizë të tipit D/AE/AP/AT/APU: 

a) ftesën nga subjekti pritës, së bashku me fotokopjen e dokumentit të tij të identifikimit; 

b) dokumentin që provon veprimtarinë apo aftësinë profesionale, tregtare në vendin e 

aplikuesit, me të cilin lidhen motivet e kërkesës së vizës së aplikuesit; 

c) në rastin e subjektit tregtar, dokumentet që provojnë statusin juridik të subjektit ftues; 

ç) fotokopjen e lejes së punës, të lëshuar nga autoriteti përkatës shqiptar. 

9. Për vizë të tipit D/ST: 

a) dokumentin, që vërteton pranimin në një institucion arsimor shqiptar; 

b) garancinë pasurore, që vërteton mbulimin e shpenzimeve të jetesës dhe të shkollimit; 

c) dokumentin e sigurimit shëndetësor, që përkon me kohëzgjatjen e qëndrimit në territor; 

ç) dokumentin që vërteton strehimin në territorin e Republikës së Shqipërisë; 

d) dokumentin, që provon njohjen e gjuhës, me të cilën kërkuesi i vizës do të kryejë 

studimet. Prova e njohjes së gjuhës mund të verifikohet edhe me intervistë nga personeli i 

përfaqësisë. 

10. Për vizë të tipit D/BF: 

a) fotokopjen e dokumentit të identifikimit të shtetasit shqiptar ose fotokopjen e dokumentit 

të identifikimit të të huajit, si dhe të lejes së tij të qëndrimit, të cilët kërkojnë bashkimin familjar me 

kërkuesin; 

b) certifikatën e lëshuar jo më shumë se një muaj para aplikimit për vizë nga autoritetet 

përkatëse në vendin e origjinës, e cila vërteton lidhjen e personit, që kërkon bashkim familjar në 

Shqipëri; 

c) dokumente të tjera shtesë, si fotografi, filmime etj., që provojnë lidhjen e qëndrueshme 

me personin, që kërkon bashkim familjar në rast se kërkohet; 

ç) dokumente, që vërtetojnë se pritësi i huaj ka banesë të përshtatshme në Shqipëri dhe 

plotëson kushtet për banim (fotokopje të noterizuar të kontratës së qirasë apo të një dokumenti që 

tregon se ka në pronësi një banesë etj.); 

d) fotokopje të noterizuar të dokumentit që vërteton se i huaji pritës është i punësuar apo i 

vetëpunësuar dhe ka sasi të mjaftueshme të ardhurash për të siguruar jetën e personit/personave që 

do të vijnë në Republikën e Shqipërisë. 

11. Për vizë të tipit D/VHF: 

a) fotokopjen e noterizuar të licencës së ushtrimit të veprimtarive humanitare; 

b) fotokopjen e lejes së punës ose të certifikatës së regjistrimit në punë sipas kërkesave të 

ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”; 

c) deklaratën për motivin e hyrjes nga subjekti i bashkësisë fetare që ka lidhur marrëveshje 

me Këshillin e Ministrave sipas pikës 5 të nenit 10 të Kushtetutës. 

12. Për vizë të tipit D/DS: 

a) notën verbale nga institucioni, ku është punësuar i huaji që aplikon për vizë; 

b) ftesën nga institucioni pritës, kur është e nevojshme. 

13. Për vizë të tipit D/PS: 

a) ftesën nga subjekti pritës; 

b) fotokopjen e noterizuar të kontratës së punës me pritësin në Shqipëri; 

c) fotokopjen e lejes së punës, të lëshuar nga autoriteti përkatës shqiptar; 

ç) dokumentin, i cili provon regjistrimin e të huajit, që kërkon vizë në institucionet 

përgjegjëse të punësimit në vendin e origjinës, të njohura sipas marrëveshjeve për punësim sezonal. 
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14. Për vizë të tipit D/H, dokumente që provojnë motivet humanitare, për të cilat kërkohet 

viza. 

III. KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR PAJISJEN ME LEJE QËNDRIMI 

A. Kritere të përgjithshme dhe procedurat për t’u pajisur me leje qëndrimi 

1. Kërkesa për lëshimin e lejes së qëndrimit ose për ripërtëritjen e saj depozitohet 

personalisht ose përmes sistemit elektronik të sigurt on-line, ose nëpërmjet përfaqësuesit ligjor të 

caktuar sipas ligjit pranë autoriteteve rajonale përgjegjëse për kufirin dhe migracionin. Aplikimi për 

leje qëndrimi nëpërmjet sistemit elektronik të sigurt on-line parashikohet për shtetasit e shteteve të 

përcaktuara në listën e dhënë në aneksin nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi. Kushtet për krijimin dhe 

funksionimin e këtij sistemi parashikohen me udhëzim të Ministrit të Brendshëm. 

2. I huaji pajiset me leje qëndrimi sipas formës dhe përmbajtjes të përcaktuara në modelet e 

dhëna në aneksin nr. 6, bashkëlidhur këtij vendimi, deri në prodhimin dhe vënien në funksionim të 

formatit të lejes së qëndrimit në formën e dokumentit biometrik. I huaji paraqitet personalisht për 

aplikimin e dokumentit biometrik të lejes së qëndrimit. 

3. Vlera e tarifës së shërbimit të lejes së qëndrimit për të huajt përcaktohet në aneksin nr. 7, 

bashkëlidhur këtij vendimi. 

4. Për të huajt, që punojnë në organizata dhe shoqata jofitimprurëse, bamirëse, humanitare, 

fondacione dhe shoqata fetare, në bazë të parashikimeve në marrëveshje ndërkombëtare me shtetin 

shqiptar për përjashtim nga taksat, si dhe për kategoritë e përcaktuara në nenin 53 të ligjit nr. 

108/2013 “Për të huajt”, tarifa e shërbimit të pajisjes me leje qëndrimi është falas.  

Për kategoritë e përcaktuara në nenet 53, pika 1, shkronja “a”, e 58 të ligjit nr. 108/2013 

“Për të huajt”, vlera e tarifës së lejes së qëndrimit mbulohet nga buxheti i autoritetit për azilin dhe 

refugjatët. 

5. Dokumentacioni nga vendi i origjinës dhe/ose nga vendi ku i huaji ka pasur qëndrim të 

ligjshëm duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe e i lëshuar në 6-mujorin e fundit, i vërtetuar dhe i 

legalizuar në bazë të detyrimeve, që rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare. 

Dokumentet e depozituara në momentin e aplikimit për leje qëndrimi pranë autoritetit 

rajonal për kufirin dhe migracionin që shqyrton aplikimin duhet të konfirmohen zyrtarisht nga 

autoritetet përkatëse. 

6. Kostoja e jetesës për të huajin, që përcaktohet në pikën 5 të nenit 42 të ligjit nr. 108/2013 

“Për të huajt”, duhet të përkojë, të paktën, me standardin minimal të jetesës, të indeksuar çdo vit në 

lidhje me indeksin e çmimeve të disa mallrave të zgjedhura, të parashikuar në rregulloren e Institutit 

të Sigurimeve Shoqërore.   

B. Dokumentacioni bazë dhe i nevojshëm për të gjitha llojet e lejeve të qëndrimit 

Për t’u pajisur me leje qëndrimi, i huaji depoziton këto dokumente:  

1. Formularin e aplikimit për leje qëndrimi përkatësisht të plotësuar dhe të nënshkruar nga 

aplikuesi, sipas modeleve të përcaktuara në aneksin nr. 8, bashkëlidhur këtij vendimi, i cili 

shpërndahet pa pagesë. 

2. Dy fotografi të aplikuesit, të bëra jo më përpara se 6 (gjashtë) muaj nga data e aplikimit, 

me përmasa 47 mm x 36 mm, të marra në plan me sfond të bardhë, të fokusuara dukshëm dhe qartë.  

Fotografia duhet të tregojë personin përballë, me qëndrim neutral e sytë të hapur e të 

dukshëm. 

3. Fotokopjen e dokumentit të vlefshëm të udhëtimit me të cilin i huaji ka hyrë në 

Republikën e Shqipërisë, si dhe fotokopjen e faqeve me shënime me interes për udhëtimin, si dhe 

gjeneralitetet e mbajtësit, viza e tipit D, vulat në hyrje-dalje etj. 

Dokumenti i udhëtimit, sipas parashikimit në ligjin nr. 108/2013 “Për të huajt”, duhet të 

ketë vlefshmëri së paku 3 (tre) muaj më shumë se afati i lejes së qëndrimit të kërkuar.  

4. Dokumentet që provojnë akomodim të përshtatshëm në Shqipëri. 
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 Kontratën e blerjes ose të marrjes me qira të banesës në përputhje me standardet e banimit 

në Shqipëri ose çdo dokument tjetër që provon strehimin e garantuar në Republikën e Shqipërisë. 

5. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore.  

6. Dëshminë e sigurimit shëndetësor për në Shqipëri. 

C. Dokumentacioni i veçantë sipas llojit të lejes së qëndrimit  

1. Dokumentet shtesë për lejen e qëndrimit për të punësuar, tipi “B”, janë si më poshtë 

vijon: 

a) Fotokopja e lejes së punës ose certifikatës së regjistrimit në punë. 

b) Vërtetimi për deklarimin e punësimit në zyrën përkatëse të punësimit, për të huajt, që, në 

bazë të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, janë të përjashtuar nga ky detyrim. 

c) Fotokopja e kontratës së punës. 

2. Dokumentet shtesë për lejen e qëndrimit për të vetëpunësuarit, tipi “B”, janë si më poshtë 

vijon: 

a) Fotokopja e lejes së punës ose certifikatës së regjistrimit në punë. 

b) Vërtetimi për deklarimin e punësimit në zyrën përkatëse të punësimit, për të huajt, që, në 

bazë të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, janë të përjashtuar nga ky detyrim. 

c) Vërtetimi i regjistrimit në degën e tatim-taksave ku do të kryejnë aktivitetin. 

3. Dokumentet shtesë për lejen e qëndrimit “Kartë blu AL”, janë si më poshtë vijon: 

a) Fotokopja e lejes së punës për punonjës me kualifikim të lartë, në përputhje me nenin 98 

të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”. 

b) Kontrata e punës, ku vërtetohet se paga mujore të jetë sa 150% e pagës mesatare të 

caktuar në Shqipëri. 

4. Dokumentet shtesë për lejet e qëndrimit për raste të veçanta, përkatësisht të tipit “B” dhe 

“S”, janë si më poshtë vijon: 

a) Për punësim stinor, të trajnuar pa pagesë, shkëmbime rinore, shërbime vullnetare 

paraqiten: 

 i) fotokopja e lejes së punës, në përputhje me nenet 92, 93 e 95 të ligjit nr. 108/2013 “Për 

të huajt”; 

 ii) fotokopja e marrëveshjes së nënshkruar me subjektin që ndodhet në Shqipëri; 

 iii) dëshmia e burimeve financiare të mjaftueshme për jetesën gjatë qëndrimit në Shqipëri 

për periudhën e kërkuar. 

b) Për kërkim shkencor paraqiten: 

i) certifikata e regjistrimit në punë në përputhje me nenin 73 të ligjit nr. 108/2013 “Për të 

huajt”; 

ii) fotokopja e marrëveshjes së nënshkruar me organizatën kërkimore-shkencore apo 

institucionin e edukimit të lartë në Shqipëri;  

iii) dëshmia e burimeve financiare të mjaftueshme për jetesë gjatë qëndrimit në Shqipëri për 

periudhën e kërkuar. 

c) Për studentë dhe nxënës shkolle paraqiten: 

i) dokumenti i pranimit nga një institucion arsimor në Shqipëri; 

ii) dëshmia e burimeve të mjaftueshme financiare për jetesë gjatë qëndrimit në Shqipëri për 

periudhën e kërkuar; 

iii) dëshmia e njohjes së gjuhës. 

ç) Për të punësuar pranë institucioneve shtetërore humanitare, fetare apo organizatave 

jofitimprurëse paraqiten: 

i) certifikata e regjistrimit në punë në përputhje me nenin 73 të ligjit nr. 108/2013 “Për të 

huajt”; 

ii) vërtetimi i institucionit qendror, ku i huaji është punësuar ose kontraktuar. 
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d) Për të punësuar pranë institucioneve humanitare, fetare apo organizatave jofitimprurëse, 

të njohura e të regjistruara, në organet përgjegjëse të Republikës së Shqipërisë paraqiten: 

i) fotokopja e certifikatës së regjistrimit në punë në përputhje me shkronjën “c” të pikës 3 të 

nenit 73 të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 “Për të huajt”; 

ii) fotokopja e aktit të regjistrimit të organizatës jofitimprurëse në Republikën e Shqipërisë; 

iii) konfirmimi i titullarit të institucionit, ku shprehet marrëdhënia e të huajit me këtë 

institucion. 

5. Dokumentet shtesë për leje qëndrimi të tipit “B”, për banorët afatgjatë të një shteti tjetër 

janë, si më poshtë vijon: 

a) fotokopja e lejes së punës ose e certifikatës së regjistrimit në punë, si dhe për të 

vetëpunësuarit, vërtetimi i regjistrimit në degën e tatim-taksave ku do të kryejnë aktivitetin. Për të 

huajt, që, në bazë të ligjit, janë të përjashtuar nga ky detyrim, kërkohet vërtetim për deklarimin e 

punësimit në zyrën përkatëse të punësimit; 

b) fotokopja e lejes së qëndrimit të banorit afatgjatë të shtetit tjetër. 

6. Dokumentet për leje qëndrimi për motive të tjera, të tipit “B”, janë si më poshtë vijon: 

a) certifikata e pronësisë së banesës (fotokopje e noterizuar e kontratës së shitblerjes); 

b) dëshmia e burimeve financiare të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet, sipas motivit të 

qëndrimit, për periudhën e kërkuar të qëndrimit; 

c) deklarata individuale mbi motivin e qëndrimit në Shqipëri. 

7. Dokumentet shtesë për leje të përkohshme qëndrimi për bashkim familjar, të tipit “B”, 

janë si më poshtë vijon: 

a) Fotokopja e lejes së qëndrimit të familjarit ftues (në rastin kur ftuesi është shtetas i huaj); 

b) fotokopja e dokumentit të identifikimit të shtetasit shqiptar (në rastin kur ftuesi është 

shtetas shqiptar); 

c) certifikata familjare dhe/ose e martesës, ku të tregohet sipas rastit lidhja me ftuesin; 

ç) dëshmia e burimeve financiare të mjaftueshme të ftuesit të huaj për përballimin e jetesës 

brenda standardeve në Shqipëri; 

d) deklarata noteriale e bashkëjetuesit (në rastin e bashkëjetesës); 

dh) dokumenti ku vërtetohet dhënia e pëlqimit të prindit tjetër kur kërkohet bashkimi 

familjar vetëm i të miturit/miturve. 

8. Dokumenti për trajtimin me leje qëndrimi për raste humanitare, tipi “A”, është fotokopja 

e dokumentit të udhëtimit (nëse i huaji e ka). 

Ç. Dokumentacioni për ripërtëritjen e lejes së përkohshme të qëndrimit e tipit “B” 

I huaji për përtëritjen e lejes së përkohshme të qëndrimit, duhet të plotësojë kërkesat e nenit 

38 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, dhe dokumentacionin e nevojshëm për pajisjen me leje të 

përkohshme qëndrimi, përjashtuar certifikatën e gjendjes gjyqësore. I huaji duhet të paraqesë, 

gjithashtu, dëshminë e shlyerjes së detyrimeve tatimore, si dhe ato të taksave lokale për vitin e 

fundit kalendarik, sipas specifikave të motivit të lejes së qëndrimit. 

D. Dokumentacioni për lëshimin e lejes së përhershme të qëndrimit të tipit “C” 

Për lëshimin e lejes së përhershme të qëndrimit, i huaji duhet të plotësojë kërkesat e nenit 61 

të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, dhe përveç plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm për 

pajisjen me leje të përkohshme qëndrimi, në varësi të motivit, i huaji duhet të paraqesë vërtetim 

plotësues mbi njohuri për gjuhën shqipe, si dhe vërtetim të gjendjes gjyqësore të marrë në Shqipëri, 

të lëshuar në 6-mujorin e fundit. 

DH. Dokumentacioni për lëshimin e lejes së qëndrimit për raste të veçanta të tipit “C” 

1. Kriteret dhe procedura për lëshimin e lejes së përhershme të qëndrimit të tipit “C” janë 

ato të parashikuara në kreun III të këtij vendimi. 

 2. I huaji pajiset me leje të përhershme qëndrimi në raste të veçanta, në përmbushje të 

kushteve të parashikuara në nenin 65 të ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, nëse:  
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a) sipas pikës 1 të nenit 65, ai paraqet dokumentacionin bazë dhe certifikatën që vërteton 

lidhjet familjare me shtetasin shqiptar apo certifikatën që vërteton vendin e lindjes, si dhe kopje të 

lejes së përhershme të qëndrimit të prindërve; 

b) sipas pikës 2 të nenit 65 të ligjit nr. 108/2013, i huaji investues, përveç dokumentacionit 

bazë për pajisjen me leje qëndrimi, duhet të vërtetojë kryerjen e investimit në Shqipëri me një vlerë 

jo më pak se 1 (një) milion euro, si dhe të depozitojë kontratat e punësimit me afat punësimi së paku 

njëvjeçar, për të paktën 10 (dhjetë) shtetas shqiptarë, ku të vërtetohet derdhja e sigurimeve 

shoqërore. 

Në rastin e familjarëve apo të personelit kyç, të huajit investues, kur nuk është paraqitur më 

parë dokumentacioni i nevojshëm, duhet të depozitohen edhe certifikatat që provojnë, përkatësisht, 

lidhjet familjare apo vërtetimet mbi cilësinë e personelit kyç të të huajit investues. 

E. Dispozita të veçanta për shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

1. Shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët qëndrojnë pa leje qëndrimi për 1 

(një) vit në Republikën e Shqipërisë, mund të rihyjnë dhe të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë 

pa pasur nevojë për leje qëndrimi, nëse kanë qëndruar më shumë se 3 (tre) muaj jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë ose gjatë periudhës së qëndrimit njëvjeçar a pas qëndrimit një vit ose këto 

periudha të llogaritura së bashku. 

2. Për shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, afati i lëshimit të lejes së qëndrimit për 

herë të parë, si dhe afati i përtëritjes së saj lidhet me motivin e kërkuar dhe provohet me anë të 

dokumentacionit të përcaktuar në këtë vendim. 

3. Shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse përmbushin kriteret, mund të 

aplikojnë për leje qëndrimi të përhershme, pas qëndrimit për 5 (pesë) vjet në Republikën e 

Shqipërisë.  

IV. DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE 

1. Deri në miratimin, prodhimin dhe vënien në qarkullim të modeleve të reja të 

dokumenteve për të huajt, të vizës pullë dhe lejes së qëndrimit, do të përdoren dokumente, viza 

pullë dhe modelet e parashikuara në vendimin nr. 362, datë 1.4.2009 të Këshillit të Ministrave. 

2. Masat administrative, të parashikuara në nenin 104 të ligjit nr. 108/2013, datë 28.3.2013 

“Për të huajt”, vendosen nga autoriteti shtetëror përgjegjës, në nivel rajonal/vendor, sipas formatit 

të dhënë në aneksin nr. 9, bashkëlidhur këtij vendimi. 

 3. Vendimi nr. 362, datë 1.4.2009 i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave dhe të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe aktet e tjera nënligjore, që bien në kundërshtim me këtë vendim, 

shfuqizohen. 

4. Ngarkohen Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Punëve të Jashtme për zbatimin e këtij 

vendimi dhe për nxjerrjen e akteve të nevojshme nënligjore, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga 

hyrja në fuqi e këtij vendimi. 

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
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ANEKSI NR. 1 

 

Tabela 1 

Lista e shteteve, shtetasit e të cilëve përjashtohen nga detyrimi i regjistrimit pranë autoritetit 

rajonal për kufirin dhe migracionin 

 

Nr. Shteti 

1 Australi 

2 Andorra 

3 BE/zona Shengen 

4 Izrael 

5 Japoni 

6 Kanada 

7 Lihtenshtejn 

8 San Marino 

9 Selia e Shenjtë 

10 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

11 Zelandë e Re 

 

 

Tabela 2 

Lista e shteteve, shtetasit e të cilëve mund të aplikojnë përmes sistemit elektronik on-line të 

sigurt  

 

 

Nr. Shteti 

1 Australi 

2 Andorra 

3 BE/zona Shengen 

4 Izrael 

5 Japoni 

6 Kanada 

7 Lihtenshtejn 

8 San Marino 

9 Selia e Shenjtë 

10 Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

11 Zelandë e Re 
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ANEKSI NR. 2 

 

Listave e shteteve, shtetasit e huaj mbajtës të pasaportave diplomatike dhe të shërbimit që 

hyjnë pa vizë në Shqipëri 

 

 Lista e shteteve që hyjnë në 

Shqipëri pa vizë duke përdorur 

pasaportë diplomatike ose 

shërbimi 

 

Diplomatike 

 

Shërbimi 

1  Afrika e Jugut x x 

2  Algjeri x x 

3 Egjipt x x 

4  Kinë x x 

5  Rusi x x 

6  Moldavi x x 

7  Uruguai x x 

8  Kosta Rika x x 

9  Vietnam x x 

  
 

ANEKSI NR. 3 

 

Lista e shteteve, shtetasit e të cilëve hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë dhe 

dokumenti që duhet të paraqesin 

 

  

Nr. Shteti Me pasaportë Me kartë identiteti 

1  Andorra x  

2  Argjentinë x  

3 Armeni* x  

4  Australi x x 

5  Austri x x 

6  Azerbajxhan* x  

7  Belgjikë x x 

8  Bosnjë dhe Hercegovinë x  

9  Brazil x  

10  Britani e Madhe x x 

11 Bullgari x x 

12 Danimarkë x x 

13  Estoni x x 

14  Finlandë x x 

15  Francë x x 

16 Gjermani x x 

17  Greqi x x 

18  Holandë  x x 

19  Hong Kong, Kinë* x x 

20  Hungari x x 
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21  Irlandë x x 

22  Islandë x x 

23  Itali x x 

24  Izraeli x  

25  Japoni x  

26  Kanada x x 

27  Kazakistan* x x 

28  Kili x  

29 Kosovë x x 

30  Kroaci x  

31  Letoni x x 

32  Lihtenshtejn x x 

33  Lituani x x 

34  Luksemburg x x 

35  Malajzi x  

36  Mali i Zi x x 

37 Maltë x x 

38  Maqedoni x x 

39 Monako x x 

40  Norvegji x x 

41  Poloni x x 

42  Portugali x x 

43  Qipro x x 

44  Rep. e Koresë (Jugu) x x 

45  Republika Çeke x x 

46  Rumani x x 

47  San Marino x x 

48  Selia e Shenjtë x x 

49  Serbia x  

50 Shtetet e Bashkuara të Amerikës x x 

51  Singapor x x 

52  Sllovaki x x 

53  Slloveni x x 

54  Spanjë x x 

55  Suedi x x 

56 Tajvan, Kinë* x  

57  Turqi* x  

58 Ukrainë* x  

59  Zelandë e Re x x 

60 Zvicër x x 
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Lista e vendeve, shtetasit e të cilëve hyjnë pa vizë si rrjedhojë e hyrjes pa vizë në zonën 

Shengen  

 

1 
Antigua dhe Barbuda* x 

2 
Bahamas* x 

3 
Barbado* x 

4 
Brunei* x 

5 
Guatemalë* x 

6 
Honduras* x 

7 
Kosta Rika* x 

8 
Macau, Kinë* x 

9 
Mauritius* x 

 10 
Meksikë* x 

11 
Nikaragua* x 

12 
Panama* x 

13 
Paraguai* x 

14 
Salvador* x 

15 
Seychelles* x 

16 
St. Kitts and Nevis* x 

17 
Uruguai* x 

18 
Venezuelë*  x 

 

 

* Shtetasit e shteteve të shënuara me simbolin (*), për të qëndruar më shumë se 90 ditë në 

180 ditë duhet të pajisen me vizë të tipit “D”, me qëllim aplikimin për leje qëndrimi. 
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ANEKSI 4 

 

Lista e vendeve, shtetasit e të cilëve hyjnë me vizë në Republikën e Shqipërisë dhe 

përfaqësitë ku mund të bëhet aplikimi,si dhe tarifa përkatëse e shërbimit me vizë  

 
 

 
SHTETET QË HYJNË ME VIZË VIZA “C” VIZA “D”“ 

Nr. 
Shteti 

Përfaqësia ku mund të 

aplikohet 

Kosto 

1-hyrje 

Kosto 

2-hyrje 

Kosto shumë  

hyrje 

Kosto  

 

1.  Afganistan Ankara, Stamboll € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 

2.  Afrika e Jugut Romë, Londër € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

3.  Algjeria Paris gratis gratis gratis gratis 

4.  Angola Romë € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 100,00 

5.  
Antigua dhe 

Barbuda 
Londër  ----- 

 

 ----- 

 

 ----- 

 

€ 35,00 

6.  Arabi Saudite Riad € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 

7.  Armenia Ankara, Moskë -----  -----  ----- € 40,00 

8.  Azerbajxhan Ankara, Moskë  -----  -----  ----- € 40,00 

9.  Bahamas Londër  -----  -----  ----- € 35,00 

10.  Bahrein Riad, Doha € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 

11.  Bangladesh Kuala Lumpur € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

12.  Barbados Londër  -----  -----  ----- € 25,00 

13.  Belize Londër € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

14.  Benin Paris € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

15.  Bjellorusi Moskë, Varshavë € 50,00 € 70,00 € 100,00 € 100,00 

16.  Bolivi Brazilia € 30,00 € 30,00 € 50,00 € 50,00 

17.  Botsvanë Paris € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

18.  Bregu i Fildishtë Londër  € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

19.  Brunei Romë, Riad  -----  -----  ----- € 25,00 

20.  Burkina Faso Romë € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

21.  Egjipt Kajro € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 

22.  Ekuador Brazilia € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

23.  
Emiratet e 

Bashkuara Arabe 
Abu Dhabi € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

24.  Eritre Kajro € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

25.  Etiopi Kajro € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

26.  Filipine Kuala Lumpur € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

27.  Gabon Kajro, Romë € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

28.  Gana Kajro, Romë € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

29.  Gjeorgji Ankara, Stamboll € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

30.  Gjibraltar Madrid € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

31.  Guajanë Brazilia, Romë € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

32.  Guatemalë Brazilia  -----  ------  ----- € 25,00 

33.  Guineja Kajro, Stamboll € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

34.  Haiti Brazilia, Nju-Jork € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

35.  Honduras Brazilia, Nju-Jork  -----  -----  ----- € 30,00 

36.  Hong Kong, Kinë Pekin  -----  -----  ----- € 35,00 
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37.  Indi Nju-Deli € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

38.  Indonezi Kuala Lumpur € 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 

39.  Irak Ankara, Stamboll € 71,00 € 71,00 € 71,00 € 71,00 

40.  Iran Ankara, Stamboll gratis gratis gratis gratis 

41.  Ishujt Fixhi Londër, Tokio € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

42.  Jemen Riad, Abu Dhabi € 20,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 

43.  Jordani Kajro € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 

44.  Kamboxhia Kuala Lumpur, Pekin € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

45.  Kamerun Kajro € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

46.  Katar Doha € 20,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

47.  Kazakistan Ankara, Moskë  ------  ------  ------ € 100,00 

48.  Kenia  Kajro € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 

49.  
Kinë, Republika 

Popullore 
Pekin € 10,00 € 10,00 € 10,00 10,00 

50.  Kirgistan Ankara, Moskë € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

51.  Kolumbi Brazilia € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 

52.  Kongo Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

53.  
Kore, Republika 

Popullore 
Pekin, Sofje € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

54.  Kosta Rika Brazilia  -----  -----  ----- € 30,00 

55.  Kubë Brazilia, Sofje € 30,00 € 30,00 € 65,00 € 65,00 

56.  Kuvajt Kuvajt € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 

57.  Lesoto Kajro, Stamboll € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

58.  Libani  Kajro, Stamboll € 25,00  € 40,00 € 50,00 € 50,00 

59.  Liberi Bukuresht € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

60.  Libi Kajro, Stamboll € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

61.  Madagaskar Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

62.  Makao Pekin  -----  -----  ----- € 35,00 

63.  Malavi Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

64.  Maldives Londër € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

65.  Mali Romë € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

66.  Marok Bukuresht, Paris € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 

67.  Mauritani Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

68.  Mauritius Londër  -----  -----  ----- € 25,00 

69.  Meksikë Romë  -----  -----  ----- € 30,00 

70.  Moldavi 
Bukuresht, Sofje, Ankara, 

Stamboll 
€ 50,00 € 75,00 € 100,00 € 100,00 

71.  Mongoli Moskë, Pekin € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

72.  Mozambik Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

73.  Namibi Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

74.  Nepal Nju-Delhi, Kuala Lumpur € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

75.  Nigeri Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

76.  Nikaragua Romë  -----  -----  ----- € 30,00 

77.  Oman Riad, Abu Dhabi € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

78.  Pakistan Kajro, Stamboll € 20,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 

79.  Palestinë Kajro, Stamboll gratis gratis gratis gratis 
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80.  Panama Romë  -----  ------  ----- € 100,00 

81.  Paraguai Brazilia  -----  -----  ----- € 50,00 

82.  Peru Brazilia, Madrid € 25,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 

83.  
Republika 

Dominikane 
Brazilia, Nju-Jork € 40,00 € 50,00 € 70,00 € 70,00 

84.  Ruandë Kajro, Stamboll € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 

85.  Rusi Moskë € 30,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

86.  Salvador Londër  -----  ------  ----- € 20,00 

87.  Sao Tome Principe Londër € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

88.  Senegal Kajro, Stamboll, Paris € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

89.  Seychelles Kajro --- --- --- € 35,00 

90.  Sierra Leone Kajro, Londër € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 

91.  Siri Kajro, Stamboll € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

92.  Somali Kajro, Riad € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

93.  Sri Lanka Kuala Lumpur, Nju-Delhi € 6,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

94.  Sudan Kajro € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 

95.  Suriname Brazilia € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

96.  St.Kitts and Nevis Tokio, Londër  ------- -------  ----- € 35,00 

97.  Tailandë Kuala Lumpur € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

98.  Tanzani Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

99.  Taxhikistan Ankara, Moskë € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

100.  Togo Kajro, Stamboll € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

101.  Trinidad Tabako Londër € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

102.  Tunizi Kajro, Stamboll € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 

103.  Turkmenistan Ankara, Stamboll, Moskë € 30,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 

104.  Turqi Ankara, Stamboll  ------  ------  ------ € 35,00 

105.  Ugandë Kajro, Stamboll € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

106.  Uruguai Brazilia, Romë  -----  -----  ------ € 30,00 

107.  Uzbekistan Stamboll, Moskë € 30,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 

108.  Venezuelë Brazilia, Romë   ------  ------  ------ € 30,00 

109.  Vietnam Kuala Lumpur, Pekin € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

110.  Xhamajkë Londër, Nju-Jork € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

111.  Zambia Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

112.  Zimbabve Kajro, Stamboll € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 80,00 

113.  Të tjera Në Amb. RSH më të afërt. 

Reciprocitet. 

Në mungesë 

€ 35,00 

Reciprocitet. 

Në mungesë 

€ 35,00 

Reciprocitet. 

Në mungesë 

€ 35,00 

Reciprocitet. 

Në mungesë 

€ 35,00 

 



 
 

4799 

 
 



 
 

4800 

 



 
 

4801 

 
 

 



 
 

4802 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
MINISTRIA E BRENDSHME 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN DHE MIGRACIONIN 

Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit __________ 
 
 

LEJE QËNDRIMI PËR TË HUAJT 
RESIDENCE PERMIT OF THE ALIEN 

 
Provizore 
Provisional 

 
 
 
 

EMRI(AT),  MBIEMRI   _______________________ 
First name (s),  Family name 

 
VENDLINDJA __________    DATËLINDJA dd.mm.yyyy 
Place of birth                 Date of birth        
 
DOKUMENTI UDHËTIMIT _________________________________  
Travel document 

 

SHTETËSIA __________    GJINIA ___    GJENDJA CIVILE __________ 
Nationality            Sex      Marital Status       
 

  
MOTIVI I QËNDRIMIT _____________________________________________________________ 
Purpose of Stay 

 
ADRESA NË SHQIPËRI ____________________________________________________________ 
Address in Albania 
 

Kjo leje qëndrimi është e vlefshme nga data dd.mm.yyyy deri në datën dd.mm.yyyy 
This Residence Permit is valid from                                                   until 

 
 
 

         
 

 
                      Nënshkrimi, vula e autoritetit 

Signature, Stamp of Authority 

 
Kjo leje qëndrimi është e vlefshme vetëm për periudhën e shqyrtimit të aplikimit. 
The residence permitis valid only for the processing period of the application. 
 

          

 

 

 

Nr. ____________ 

 

 
Foto 

Photograph 
 

 

Zgjatet vlefshmëria deri në datën  
The validity is extended until                         
                                                                          
                                                                                                                                                       Nënshkrimi, vula e autoritetit  
                                                                                                                                                       Signature, Stamp of Authority 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
MINISTRIA E BRENDSHME 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN DHE MIGRACIONIN 

Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit __________ 
 
 

LEJE QËNDRIMI PËR TË HUAJT 
RESIDENCE PERMIT OF THE ALIEN 

 
                                                 TIPI  

                                         Type 

 
 
 
 
 
 

EMRI(AT), MBIEMRI   _______________________ 
First name (s), Family name 

 
VENDLINDJA __________   DATËLINDJA dd.mm.yyyy 
Place of birth                               Date of birth        
 
DOKUMENTI UDHËTIMIT _________________________________  
Travel document 

 
SHTETËSIA __________   GJINIA ___   GJENDJA CIVILE __________ 
Nationality                                        Sex                 Marital Status       
 

  
MOTIVI I QËNDRIMIT _____________________________________________________________ 
Purpose of Stay 

 
ADRESA NË SHQIPËRI ____________________________________________________________ 
Address in Albania 
 

Kjo leje qëndrimi është e vlefshme nga data dd.mm.yyyy deri me datën dd.mm.yyyy 
This Residence Permit is valid from                                               until 

 
 
 
 
 
                   D I R E C T O R  
 
 
                                                                                                                          Nënshkrimi, vula e autoritetit 

        Signature, Stamp of Authority 

 

 

 

 

Nr. ____________ 

 

 
Foto 

Photograph 
 

____________ 
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ANEKSI NR. 7 

 

LISTA E LEJEVE TË QËNDRIMIT DHE VLERA E SHËRBIMIT TË TYRE1 

 

Nr. Lloji i lejes së qëndrimit Vlera 

1.  Leje qëndrimi tremujore  5000 lekë + vlerën e kartës 

2.  Leje qëndrimi gjashtëmujore 5000 lekë + vlerën e kartës 

3.  Leje qëndrimi njëvjeçare 10 000 lekë + vlerën e kartës 

4.  Leje qëndrimi dyvjeçare 15 000 lekë + vlerën e kartës 

5.  Leje qëndrimi trevjeçare 20 000 lekë + vlerën e kartës 

6.  Leje qëndrimi e përhershme 25 000 lekë + vlerën e kartës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
 Për shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlera e të gjitha llojeve të lejeve të qëndrimit është 70 000 

lekë + vlerën e kartës biometrike të lejes së qëndrimit. 
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MINISTRIA E BRENDSHME 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME 

E POLICISË SE SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN 

DHE MIGRACIONIN 

 KARTA B 
Student 
Student 

 

1279901 

 

APLIKIM PËR LEJE QËNDRIMI/ RESIDENCE PERMIT APPLICATION 

Ky formular është për të aplikuar për leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Plotësoni me kujdes dhe nënshkruani aplikimin. 
Informacioni jo i plotë do të vonojë përpunimin e aplikimit dhe mund të çojë në refuzimin e tij. Aplikimi mund të paraqitet në Drejtorinë 
Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shqipëri, ku ju keni vendbanimin. Lexoni udhëzimet për plotësimin e formularit në www.asp.gov.al 
 EnglishApplication forms. Sqarimet që ju duhet të bashkëlidhni në aplikimin tuaj janë të shënuara në seksionin E të këtij formulari. 

  

This is a form to apply for an Albanian residence permit. Carefully fill in and sign the application. Incomplete information will delay the processing of the 

application and it may lead to its rejection. An application may be submitted to the Regional Directorate of Border and Migration in Albania of your 

residence. Read the instructions for filling in the form at www.asp.gov.al  English Application forms. Additional supporting documents that you need 

to attach to your application are listed in Section E of this form.  

   

  Unë po aplikoj për     leje qëndrimi për herë të parë      rinovim leje qëndrimi  

  I am applying for     a first time residence permit      renewal of residence permit  

 

dhe në këtë mënyrë po paraqesin formacionin e mëposhtëm për përpunimin e aplikimittim: 

and hereby submit the following information for the processing of my application:  

 

SEKSIONI A/ SECTION A  
 

 

 1. Informacion mbi aplikantin/ Information on applicant 

 1.1Informacion mbi pasaportën ose dokumentin e udhëtimit 

   Information on passport or travel document 

Numri i pasaportës:/Passport no.  

Numri i pasaportës së shërbimit/Official passport no.   

Numri i dokumentit të udhëtimi refugjati/ Refugee’s travel document no.  

Numri i pasaportës për të huajt/Alien’s passport no.  

Dokument tjetër, specifiko llojin dhe numrin/Other, specify type and no.  

Vendi i lëshimit 

Issuing country 
Autoriteti i lëshimit  

Issuing authority 
Data e lëshimit 

Date of issue 

Data e 

skadimit 

Date of 

expiry  

    

 1.2 Të dhëna personale/ Personal data 

Mbiemri/ Family name  

Emrat/ First names  

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)  

Shteti i lindjes 

Country of birth 
 Vendi i lindjes/ Place of birth  

Gjinia/Sex:Mashkull/ MaleFemër/ Female   E panjohur/ Unknown  

Shtetësia(të)/ Current citizenship(s)  
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Gjendja civile/ Civil status 

 Martuar/ MarriedBeqar/ SingleDivorcuar/ Divorced I(e) Ve/ Widow(er)Partner civil/ Civil Partner 

Profesioni dhe/ose trajnimi: 

Occupation and/or training: 
 

Gjuha mëmë: 

Mother Tongue: 
 

 1.3 Informacioni i kontaktit të aplikantin/ Contact Information of the Applicant 

 Nëse informacioni i kontaktit ndryshon, njoftoni menjëherë autoritetin që ka pranuar aplikimin tuaj. 

  If your contact information changes, immediately notify the authority that received your application.  

                                                               Adresa 1/ Address 1                     Adresa 2/ Address 2                                    Adresa 2/ Address 2      

 Rruga, nr. 

Street, No.  
   

Fshati/qyteti -shteti 

City/Town - Country 

 
 

  

Tel./Cel./Fax    

Email    

 

 2. Informacion mbi anëtarët e familjes/ Information on family members  

 2.1 Bashkëshorti ose partneri civil/ Spouse or civil partner              I pamartuar/Unmarried 

Mbiemri/ Family name Emrat/ First names 

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID personal në Shqipëri (nëse ka) 
Albanian personal identity number (if applicable)   

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)  

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street, no, city/country) 

 2.2 Fëmijë të mitur në kujdestari/ Minors under guardianship          Nuk kam fëmijë në kujdestari      
                                                                                                                                                              No children under guardianship 
 
Ju lutemi deklaroni të gjithë fëmijët në kujdestari, pavarësisht nëse ju po aplikoni për leje qëndrimi shqiptare për ta ose 
jo. Nëse leja e qëndrimit të përhershme kërkohet për një fëmijë, duhet të plotësohet një formular aplikimi i veçantë për të. 
 
Please declare all your minor children regardless of whether you are applying for an Albanian residence permit for them 
or not. If a permanent residence permit is being sought for a child, a separate application form must be filled in for 
him/her.  

Emri/ First name                                        Mbiemri/Family name                        Datëlindja (dd.mm.yyyy) Date of birth  

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                              Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                 Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

Nëse keni më shumë se pesë fëmijë, futni informacionin e fëmijëve të mbetur në një aneks të veçantë 

If you have more than five children, enclose the information on the remaining children in a separate appendix.  

2.3 Banesa/ Residence 
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Ambienti i banimit:                Garsonierë                      Ambient kolektiv, pensione/hotel                Apartament m
2
 ___ dhoma 

Place of residence:                Studio apartment            Collective accommodation/hotel                  Flat ___ m
2
 

 
Unë kam bashkëngjitur kontratën e qirasë/ dëshminë e pronësisë së bashku me aplikimin 

I am enclosing with the application the rent contract/ proof of property 

SEKSIONI B/ SECTION B 

 
 3. Informacion mbi qëndrimin në Shqipëri/ Information on residence in Albania 

 3.1 Arsyet e qëndrimit/ Grounds for residence 
 
Kur dhe në cilin PKK keni hyrë në Shqipëri (dd.mm.yyyy)?/ When and in which BCP did you enter to Albania ? 

                      . .     PKK/ BCP:  

Cilat janë arsyet e qëndrimit tuaj në Shqipëri?/ What are the grounds for your residence in Albania? 
 

 Student/ Student  Nxënës shkolle/ School pupil 

 

 I trajnuar pa pagesë/ Unremunerated Trainee  Arsye të tjera/ Other reason  

  3.2 Afati i qëndrimit/ Duration of stay 

Unë aplikoj për leje qëndrimi me afat: 

I am applying for a residence permit for a duration of:  __________________________ 

  3.3 Informacion mbi studimet në Shqipëri/ Information on study in Albania 

Shëno motivin/ Tick the reason/reasons 
 

         Institucion edukimi në Shqipëri                                               Program trajnimi                          Të tjera   

         Educational Institution in Albania                                            Training Program                         Others 

Emërtimi i institucionit, programit etj.: 

Name of Institution, Programmer etc.: 
 

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati, shteti): 

Address (street address, no, city/town, country): 
 

Tel. : Email: 

Gjuha e studimit/ Language of study Shqip/AlbanianAnglisht/English Të tjera/Others ______________ 

3.4 Të ardhurat dhe sigurimi shëndetësor/ Incomeand health insurance  
 

Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin: 

I am enclosing the following documentsin addition to my my application:  

Dëshminë e pranimit nga institucioni edukimit në Shqipëri/ Admission certificate of educational institution in Albania 

Depozitë bankare ose dëshminë e gjendjes bankare/ Deposit certificate or Bank statement  

Dëshmi për bursë studimi, ndihme ose përfitime të tjera/ Certificate of scholarship, grants or other benefits 

Të ardhura personale ose familjare/ Personal or family income 

Dëshmi të pronësie së banesës (për motive të tjera)/ Proof of ownership of the house (for other reasons) 

Vërtetim të sigurimeve shëndetësore për periudhën e studimit/ Health insurance certificate for the duration of study 
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SEKSIONI C/ SECTION C  

 4. Informacion plotësues për aplikimin/ Additional information on the application 

A keni qenë ndonjëherë i dënuar për një vepër penale dhe sa jeni dënuar? 

Have you ever been convicted of an offence and what has been the period of your punishment?  

Jo/No  

Po, specifiko veprën penale dhe sa jeni dënuar/Yes, specify the offence and the duration of punishment 

A vuani nga ndonjë sëmundje? 
Do you suffer from any diseases?  

Jo/No  

Po, specifiko sëmundjen:/Yes, specify the disease: 

 

SEKSIONI D/ SECTION D 

 5. Deklarime përfundimtare/ Final statements 

 

Unë po aplikoj për një leje qëndrimin e Shqipëri dhe nëpërmjet kësaj, konfirmoj me nënshkrimin 

tim që informacioni i paraqitur në këtë aplikim dhe shtojcat e tij janë korrekte dhe të sakta. Unë 

jam i vetëdijshëm se duke u dorëzuar autoriteteve dokumentacioni të rremë dhe informacion 

personal të rremë me shkrim, është një vepër e dënueshme sipas Kodit Penal në Shqipëri dhe se 

informacioni i rremë mund të çojë në refuzimin e lejes së qëndrimit ose të heqjes së lejes ekzistuese, 

riatdhesimi dhe refuzimin e hyrjes në territorin e Shqipërisë. 

 

I am applying for an Albanian residence permit and hereby I duly confirm that the information I 

have given in this application and its appendices is correct and accurate. I am aware that providing 

false personal information and false written documentation to the authorities is an act punishable 

under the Criminal Code in Albania and that providing false information may lead to a refusal of a 

residence permit or the cancelling of an existing permit, repatriation and the refusal of entry into 

the Albanian territory.  

 

 

Vendi dhe data                                                              Nënshkrimi 

Place and date ______________________________  Signature  _________________________________ 
                                                                                                                                                  Emri në shkronja kapitale      Name in block letters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

Photograph 
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SEKSIONI E/ SECTION E 

 6. Shtojca të detyrueshme/ Compulsory appendices 

 

Më poshtë janë listuar sqarimet e nevojshme si shtojcat në këtë aplikim për leje qëndrimi. Me dorëzimin e aplikimit duhet të paraqiten 

certifikata origjinale dhe deklarata, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, duhet të përkthehen nga përkthyes të autorizuar dhe të legalizohen 

sipas marrëveshjeve ndërmjet shteteve. 

 

The documents listed below are required as appendices to this residence permit application. The original certificates and documents 

must be presented when submitting the application; if they are not in Albanian, they must be translated by an authorized translator and 

they must be certified.  

 

Bashkëngjitni sqarimet me aplikimin dhe shënoni kutitë poshtë si të përshtatshme. 

Enclose the clarification with the application and tick the boxes below as appropriate.. 

Fotokopja e dokumentit të vlefshëm të udhëtimi (origjinali të paraqitet, kur dorëzon kërkesën për leje qëndrimi) 

Photocopy of valid travel document (the original must be presented when submitting the residence permit application 

Dy fotografi (47 mm X 36 mm) të bëra jo më përpara se 6 muaj nga data e aplikimit 

 Two passport photographs (47mm X 36mm), 

Për një fëmijë të mitur, deklaratën noteriale me shkrim nga prindi i cili nuk është personi i paraqitjes së kërkesës 

For a minor, written certified statement by the parent who is not the person submitting the application 

Sqarim për akomodimin (dokumentacionet të përmendura në pikën 2.3)  

Proof of accommodation (documentation referred to in point 2.3) 

Dëshmi penaliteti (aplikimet për herë të parë)  

Criminal record certificate (first-time application) 

Sqarim i të ardhurave dhe sigurimit shëndetësor (dokumentacione apo sqarime të përmendura në pikën 3/4) 

Proof of income and health insurance (documentation referred to in point 3/4) 

 

SEKSIONI F/ SECTION F 
 

 7. Për t’u plotësuar nga zyrtari që pranon aplikimin 

 To be filled out by the official person to whom the application was submitted 

 

Tipi i lejes që përfitohet: 

 KARTA B   afati: _______muaj/vite 

 

Data:____________  Nënshkrimi i zyrtarit:____________________________________________________ 
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MINISTRIA E BRENDSHME 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

POLICISË SE SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN 

DHE MIGRACIONIN 

 

KARTA B 
Bashkim familjar 
Family reunification 

1279901 

APLIKIM PËR LEJE QËNDRIMI/ RESIDENCE PERMIT APPLICATION 
Ky formular është për të aplikuar për leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Plotësoni me kujdes dhe nënshkruani 
aplikimin. Informacioni jo i plotë do të vonojë përpunimin e aplikimit dhe mund të çojë në refuzimin e tij. Aplikimi mund 
të paraqitet në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shqipëri, ku ju keni vendbanimin. Lexoni udhëzimet për 
plotësimin e formularit në www.asp.gov.al  EnglishApplication forms. Sqarimet që ju duhet të bashkëlidhni në 
aplikimin tuaj janë të shënuara në seksionin E të këtij formulari. 

  
This is a form to apply for an Albanian residence permit. Carefully fill in and sign the application. Incomplete information will delay 

the processing of the application and it may lead to its rejection. An application may be submitted to the Regional Directorate of 

Border and Migration in Albania of your residence. Read the instructions for filling in the form at www.asp.gov.al  English 

Application forms. Additional supporting documents that you need to attach to your application are listed in Section E of this form.  

 

  Unë po aplikoj për    leje qëndrimi për herë të parë    rinovim leje qëndrimi  

  I am applying for     a first time residence permit    renewal of residence permit  

 

dhe në këtë mënyrë po paraqesin formacionin e mëposhtëm për përpunimin e aplikimit tim: 

and hereby submit the following information for the processing of my application:  

 

SEKSIONI A/ SECTION A  
 

 1. Informacion mbi aplikantin/ Information on applicant 

 1.1 Informacion mbi pasaportën ose dokumentin e udhëtimit 

   Information on passport or travel document 

Numri i pasaportës:/Passport no.  

Numri i pasaportës shërbimi/Official passport no.   

Numri i dokumentit të udhëtimi refugjati/ Refugee’s travel document no.  

Numri i pasaportës për të huajt/Alien’s passport no.  

Dokument tjetër, specifiko llojin dhe numrin/Other, specify type and no.  

Vendi i lëshimit 

Issuing country 
Autoriteti i lëshimit  

Issuing authority 
Data e lëshimit 

Date of issue 

Data e 

skadimit 

Date of 

expiry  

    

 1.2 Të dhëna personale/ Personal data 

Mbiemri/ Family name  

Emrat/ First names  

Datëlindja (dd.mm.vvvv) 

Date of birth (dd.mm.vvvv)  
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)  

Shteti i lindjes 

Country of birth 
 Vendi i lindjes/ Place of birth  

Gjinia/Sex:Mashkull/ MaleFemër/ Female   E panjohur/ Unknown  

Shtetësia (të)/ Current citizenship(s)  
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Gjendja civile/ Civil status 

 Martuar/ MarriedBeqar/ SingleDivorcuar/ Divorced I(e) Ve/ Widow(er)Partner Civil/ Civil Partner 

Profesioni dhe/ose trajnimi: 

Occupation and/or training: 
 

Gjuha mëmë: 

Mother Tongue: 
 

 1.3 Informacioni i kontaktit të aplikantin/ Contact Information ofthe Applicant 

 Nëse informacioni i kontaktit ndryshon, njoftoni menjëherë autoritetin që ka pranuar aplikimin tuaj. 

  If your contact information changes, immediately notify the authority that received your application.  

                                                           Adresa 1/ Address 1                             Adresa 2/ Address 2                               Adresa 2/ Address 2      

Rruga, nr. 

Street, No.  
   

Fshati/Qyteti -Shteti 

City/Town - Country 

 
 

  

Tel./Cel./Fax    

Email    

 

 2. Informacion mbi anëtarët e familjes/ Information on family members  

 2.1 Bashkëshorti ose partneri civil/ Spouse or civil partner                I pamartuar/Unmarried 

Mbiemri/ Family name Emrat/ First names 

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID personal në Shqipëri (nëse ka) 
Albanian personal identity number (if applicable)   

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)  

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street, no, city/country) 

 2.2 Fëmijë të mitur në kujdestari/ Minors under guardianship       Nuk kam fëmijë në kujdestari      
                                                                                                                                                              No children under guardianship 
 
Ju lutemi deklaroni të gjithë fëmijët në kujdestari, pavarësisht nëse ju po aplikoni për leje qëndrimi shqiptare për ta ose 
jo. Nëse leja e qëndrimit të përhershme kërkohet për një fëmijë, duhet të plotësohet një formular aplikimi i veçantë për të. 
 
Please declare all your minor children regardless of whether you are applying for an Albanian residence permit for them 
or not. If a permanent residence permit is being sought for a child, a separate application form must be filled in for 
him/her.  

Emri/ First name   Mbiemri/Family name   Datëlindja (dd.mm.yyyy) Date of birth  

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

Nëse keni më shumë se pesë fëmijë, futni informacionin e fëmijëve të mbetur në një aneks të veçantë. 

If you have more than five children, enclose the information on the remaining children in a separate appendix.  

2.3 Banesa/ Residence 
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Ambienti i banimit:              Garsonierë                      Ambient kolektiv, pensione/hotel             Apartament me ___ dhoma 
Place of residence:              Studio apartment          Collective accommodation/hotel                Flat ___ rooms      
 
Unë kam bashkëngjitur kontratën e qirasë/ dëshminë e pronësisë së bashku me aplikimin. 

I am enclosing with the application the rent contract/ proof of property. 

SEKSIONI B/ SECTION B 

 3. Informacion mbi qëndrimin në Shqipëri/ Information on residence in Albania 

 3.1 Arsyet e qëndrimit/ Grounds for residence 

Kur dhe në cilin PKK keni hyrë në Shqipëri (dd.mm.yyyy)?/ When and from which BCP did you enter to Albania ? 

                      . .     PKK/ BCP:  

Cilat janë arsyet e qëndrimit tuaj në Shqipëri?/ What are the grounds for your residence in Albania? 

 

Bashkim familjar me shtetas shqiptarë     Bashkim familjar me shtetas të huaj 

      Family reunification with Albanian citizen     Family reunification with an alien 
 
Lidhje familjare: bashkëshort , partner civil/ Family ties: spouse, civil partner  

Lidhje familjare: prind, kujdestar/ Family ties: parent, guardian  

Lidhje tjetër familjare (specifikoje)/ Other family ties(specify): ___________________________________ 

  3.2 Afati i qëndrimit/ Duration of stay 

Unë aplikoj për leje qëndrimi me afat: 

I am applying for a residence permit for a duration of:  __________________________ 

  3.3 Informacion mbi ftuesin/ Information on the sponsor 

Lidhja me ftuesin/ Relationship with the sponsor 
 

Bashkëshort/ Spouse Partner civil/ Civil partner Prind/ ParentKujdestar/ GuardianTë tjera/ Others 

 

Unë kam bashkëngjitur dokumentin që provon lidhjen familjare së bashku me aplikimin 

I am enclosing, in addition to the application, the document proving the family ties 

 

Mbiemri/ Family name:        Emrat/ First names : 

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
Leja e qëndrimit në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian resident Permit (if applicable)  

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)  
ID personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)  

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street address, no, city/country)  
 

 
Tel. : 

 

E-mail: 

 

3.4 Të ardhurat dhe sigurimi shëndetësor  

 Income and health insurance  
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Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin: 

I am enclosing the following documents in addition to my application:  

Dëshminë e gjendjes bankare/ Bank statement  

Dëshmi e të ardhurave të ftuesit (sponsorit)/ Certificate of sponsor income 

Të ardhura personale ose familjare/ Personal or family income 

Vërtetim të sigurimeve shëndetësore/ Health insurance certificate 

 

 

SEKSIONI C/ SECTION C  

 4. Informacion plotësues për aplikimin/ Additional information on the application 

A keni qenë ndonjëherë i dënuar për një vepër penale dhe sa jeni dënuar? 

Have you ever been convicted of an offence and what has been the period of your punishment?  

Jo/No  

Po, specifiko veprën penale dhe sa jeni dënuar/Yes, specify the offence and the duration of punishment 

 

A vuani nga ndonjë sëmundje? 
Do you suffer from any diseases?  

Jo/No  

Po, specifiko sëmundjen:/Yes, specify the disease: 

 

SEKSIONI D/ SECTION D 

 5. Deklarime përfundimtare/ Final statements 

Unë po aplikoj për një leje qëndrimi në Shqipëri dhe nëpërmjet kësaj, konfirmoj me nënshkrimin 

tim që informacioni i paraqitur në këtë aplikim dhe shtojcat e tij janë korrekte dhe të sakta. Unë 

jam i vetëdijshëm se duke u dorëzuar autoriteteve dokumentacioni të rremë dhe informacion 

personal të rremë me shkrim, është një vepre dënueshme sipas Kodit Penal në Shqipëri dhe se 

informacioni i rremë mund të çojë në refuzimin e lejes së qëndrimit ose të heqjes së lejes 

ekzistuese, riatdhesimi dhe refuzimin e hyrjes në territorin e Shqipërisë. 

I am applying for an Albanian residence permit and hereby I duly confirm that the information I 

have given in this application and its appendices is correct and accurate. I am aware that 

providing false personal information and false written documentation to the authorities is an act 

punishable under the Criminal Code in Albania and that providing false information may lead to 

a refusal of a residence permit or the cancelling of an existing permit, repatriation and the refusal 

of entry into the Albanian territory.  

 

 

 

Vendi dhe data                                                                        Nënshkrimi 

Place and date ___________________________________ Signature  _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                         Emri në shkronja kapitale/Name in block letters 

Nënshkrimi i fëmijës nëse është mbi 18 vjeç             

Signature of the child if she/he is over 18 years of age___________________________________________________________________ 
                                                                                       Emri në shkronja kapitale/ Name in block letters 

 

 

 

 

 

 

Foto 

Photograph 
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SEKSIONI E/ SECTION E 

 6. Shtojca të detyrueshme/ Compulsory appendices 

Më poshtë janë listuar sqarimet e nevojshme si shtojcat në këtë aplikim për leje qëndrimi. Me dorëzimin e aplikimit duhet të 

paraqiten certifikata origjinale dhe deklarata. Nëse dokumentet nuk janë në gjuhën shqipe, duhet të përkthehen nga përkthyes të 

autorizuar dhe të legalizohen sipas marrëveshjeve ndërmjet shteteve. 

The documents listed below are required as appendices to this residence permit application. The original certificates and documents 

must be presented when submitting the application; if they are not in Albanian, they must be translated by an authorized translator 

and they must be certified.  

 

Bashkëngjitni sqarimet me aplikimin dhe shënoni kutitë poshtë si të përshtatshme. 

Enclose the documents with the application and tick the boxes below as appropriate. 

Fotokopja e dokumentit të vlefshëm të udhëtimi (origjinali të paraqitet, kur dorëzon kërkesën për leje qëndrimi) 

Photocopy of valid travel document (the original must be presented when submitting the residence permit application) 

Dy fotografi (47 mm X 36 mm) të bëra jo më përpara se 6 muaj nga data e aplikimit 

  Two passport photographs (47mmX36mm) 

Për një fëmijë të mitur, deklaratën noteriale me shkrim nga prindi, i cili nuk është personi i paraqitjes së kërkesës 

For a minor, written certified statement by the parent who is not the person submitting the application 

Sqarim për akomodimin (dokumentacionet të përmendura në pikën 2.3)  

 Proof of accommodation (documentation referred to in point 2.3)  

Dëshmi penaliteti (aplikimet për herë të parë)  

Criminal record certificate (first-time application) 

Sqarim i të ardhurave dhe sigurimit shëndetësor (dokumentacione apo sqarime të përmendura në pikën B/IV) 

Proof of income and health insurance (documentation referred to in point B/IV) 

 

SEKSIONI F/ SECTION F 

 7. Për t’u plotësuar nga zyrtari që pranon aplikimin 

 To be filled out by the official person to whom the application was submitted 
Tipi i lejes që përfitohet: 

 

 KARTA B   afati: _______muaj/vite 
 

 

Data:_____________  Nënshkrimi i zyrtarit:____________________________________________________ 
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MINISTRIA E BRENDSHME 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

POLICISË SE SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN 

DHE MIGRACIONIN 

 

KARTA B 

KARTA S 
- Punësim stinor 

- Trajnuar pa pagese 
- Shërbime vullnetare 

- Shkëmbime rinore 

1279901 

APLIKIM PËR LEJE QËNDRIMI/ RESIDENCE PERMIT APPLICATION 
Ky formular është për të aplikuar për leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Plotësoni me kujdes dhe nënshkruani 
aplikimin. Informacioni jo i plotë do të vonojë përpunimin e aplikimit dhe mund të çojë në refuzimin e tij. Aplikimi mund 
të paraqitet në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shqipëri, ku ju keni vendbanimin. Lexoni udhëzimet për 
plotësimin e formularit në www.asp.gov.al  EnglishApplication forms. Sqarimet që ju duhet të bashkëlidhni në 
aplikimin tuaj janë të shënuara në seksionin E të këtij formulari. 

  
This is a form to apply for an Albanian residence permit. Carefully fill in and sign the application. Incomplete information will delay 

the processing of the application and it may lead to its rejection. An application may be submitted to the Regional Directorate of 

Border and Migration in Albania of your residence. Read the instructions for filling in the form at www.asp.gov.al  English 

Application forms. Additional supporting documents that you need to attach to your application are listed in Section E of this form.  

 
  Unë po aplikoj për                         leje qëndrimi për herë të parë                   rinovim leje qëndrimi  

  I am applying for                           a first-timeence permit                              renewal of residence permit  

 

dhe në këtë mënyrë po paraqesin formacionin e mëposhtëm për përpunimin e aplikimit tim: 

and hereby submit the following information for the processing of my application:  

 
 

SEKSIONI A/ SECTION A  
 

 

 1. Informacion mbi aplikantin/ Information on applicant 

 1.1 Informacion mbi pasaportën ose dokumentin e udhëtimit 

  Information on passport or travel document 

Numri i pasaportës:/Passport no.  

Numri i pasaportës shërbimi/Official passport no.   

Numri i dokumentit të udhëtimi refugjati/ Refugee’s travel document no.  

Numri i pasaportës për të huajt/Alien’s passport no.  

Dokument tjetër, specifiko llojin dhe numrin/Other, specify type and no.  

Vendi i lëshimit 

Issuing country 
Autoriteti i lëshimit  

Issuing authority 
Data e lëshimit 

Date of issue 

Data e 

skadimit 

Date of 

expiry  

    

 1.2 Të dhëna personale/ Personal data 

Mbiemri/ Family name  

Emrat/ First names  

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)  

Shteti i lindjes 

Country of birth 
 Vendi i lindjes/ Place of birth  

Gjinia/Sex:Mashkull/ MaleFemër/ Female   E panjohur/ Unknown  

Shtetësia(të)/ Current citizenship(s)  
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Gjendja civile/ Civil status 

 Martuar/ MarriedBeqar/ SingleDivorcuar/ Divorced I(e) Ve/ Widow(er)Partner Civil/ Civil Partner 

Profesioni dhe/ose trajnimi: 

Occupation and/or training: 
 

Gjuha mëmë: 

Mother Tongue: 
 

 1.3 Informacioni i kontaktit të aplikantin/ Contact Information of the applicant 

 Nëse informacioni i kontaktit ndryshon, njoftoni menjëherë autoritetin që ka pranuar aplikimin tuaj. 

  If your contact information changes, immediately notify the authority that received your application.  

                                                            Adresa 1/ Address 1                               Adresa 2/ Address 2                                Adresa 2/ Address 2      

 Rruga, nr. 

Street, No.  
   

Fshati/qyteti -shteti 

City/Town - Country 

 
 

  

Tel./Cel./Fax    

Email    

 

 2. Informacion mbi anëtarët e familjes/ Information on family members  

 2.1 Bashkëshorti ose partneri civil/ Spouse or civil partner             I pamartuar/No spouse 

Mbiemri/ Family name Emrat/ First names 

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
Id Personal në Shqipëri (nëse ka) 
Albanian personal identity number (if applicable)   

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)  

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street, no, city/country) 

 2.2 Fëmijë të mitur në kujdestari/ Minors under guardianship        Nuk kam fëmijë në kujdestari      
                                                                                                                                                              No children under guardianship 
 
Ju lutemi deklaroni të gjithë fëmijët në kujdestari, pavarësisht nëse ju po aplikoni për leje qëndrimi shqiptare për ta ose 
jo. Nëse leja e qëndrimit të përhershme kërkohet për një fëmijë, duhet të plotësohet një formular aplikimi i veçantë për të. 
 
Please declare all your minor children regardless of whether you are applying for an Albanian residence permit for them 
or not. If a permanent residence permit is being sought for a child, a separate application form must be filled in for 
him/her. 

Emri/ First name   Mbiemri/Family name   Datëlindja (dd.mm.yyyy) Date of birth  

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

Nëse keni më shumë se pesë fëmijë, futni informacionin e fëmijëve të mbetur në një aneks të veçantë 

If you have more than five children, enclose the information on the remaining children in a separate appendix.  

2.3 Banesa/ Residence 
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Ambienti i banimit:         Garsonierë                    Ambient kolektiv, pensione/hotel              Apartament m
2
 ___  

Place of residence:        Studio apartament         Collective accommodation/hotel                Flat ___ m
2
 

 
Unë kam bashkëngjitur kontratën e qirasë/ dëshminë e pronësisë së bashku me aplikimin 

I am enclosing with the application the rent contract/ proof of property 

SEKSIONI B/ SECTION B 

 
 3. Informacion mbi qëndrimin në Shqipëri/ Information on residence in Albania 

 3.1 Arsyet e qëndrimit/ Grounds for residence 
 
Kur dhe në cilin PKK keni hyrë në Shqipëri (dd.mm.yyyy)?/ When and in which BCP did you enter to Albania ? 

 . .                        PKK/ BCP:  

Cilat janë arsyet e qëndrimit tuaj në Shqipëri?/ What are the grounds for your residence in Albania? 
 

I punësuar stinor/ Seasonal worker 

Shkëmbime rinore/ vullnetare/ Youth/Voluntary exchange 

Kërkime shkencore/ Scientific Research 

  3.2 Afati i qëndrimit/ Duration of stay 

Unë aplikoj për leje qëndrimi me afat: 

I am applying for a residence permit for a duration of:  __________________________ 

  3.3 Informacion mbi ftuesin/ Information on the host 

Informacion mbi organizatat homologe në Shqipëri/ Information on homologue organizations in Albania 
 

Organizate joqeveritare/Non-governmental OrganizationInstitucion/ Institution 

Emërtimi i organizatës, institucionit: 

Name of Organization, Institution: 

 

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati, shteti): 

Address (street address, no, city/town, country):  

Tel. : Email: 

Afatet dhe kushtet e punësimit:/ Terms and conditions of employment: 
 

            Leje pune                                  Certifikate regjistrimi pune                             Vërtetim deklarim punësimi 

             Work Permit                            Work registration certificate                             Employment Statement Certificate 

Kodi dokumentit: 

Document Code: 

 
 

Fillon/ Start 

(dd.mm.yyyy) 
 

Mbaron/ End 
(dd.mm.yyyy) 

 

3.4 Të ardhurat dhe sigurimi shëndetësor/ Incomeand health insurance  

 

Të ardhurat dhe sigurimi shëndetësor/ Income and health insurance  

Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin: 

I am enclosing the following documents with my application:  

Fotokopje të marrëveshjes ose të kontratës së punësimit me institucionin/ Copy of agreement or employment contract  

Dëshmi të burimeve financiare (gjendja e llogarisë bankare)/ Proof of financial resources (Bank statements certificate) 
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Vërtetim të sigurimeve shëndetësore për periudhën e punësimit/ Health insurance certificate for terms of employment 

 

 

SEKSIONI C/ SECTION C  

 4. Informacion plotësues për aplikimin/ Additional information for the application 

A keni qenë ndonjëherë i dënuar për një vepër penale dhe sa jeni dënuar? 

Have you ever been convicted of an offence and what has been the period of your punishment? 

Jo/No  

Po, specifiko veprën penale dhe sa jeni dënuar/Yes, specify the offence and the duration of punishment 

 

A vuani nga ndonjë sëmundje? 
Do you suffer from any diseases?  

Jo/No  

Po, specifiko sëmundjen:/Yes, specify the disease: 

 

SEKSIONI D/ SECTION D 

 5. Deklarime përfundimtare/ Last declarations 

 

Unë po aplikoj për një leje qëndrimi në Shqipëri dhe nëpërmjet kësaj, konfirmoj me nënshkrimin 

tim që informacioni i paraqitur në këtë aplikim dhe shtojcat e tij janë korrekte dhe të sakta. Unë 

jam i vetëdijshëm se duke u dorëzuar autoriteteve dokumentacioni të rremë dhe informacion 

personal të rremë me shkrim, është një vepër e dënueshme sipas Kodit Penal në Shqipëri dhe se 

informacioni i rremë mund të çojë në refuzimin e lejes së qëndrimit ose të heqjes së lejes 

ekzistuese, riatdhesimi dhe refuzimin e hyrjes në territorin e Shqipërisë. 

 

I am applying for an Albanian residence permit and hereby I duly confirm that the information I 

have given in this application and its appendices is correct and accurate. I am aware that 

providing false personal information and false written documentation to the authorities is an act 

punishable under the Criminal Code in Albania and that providing false information may lead to 

a refusal of a residence permit or the cancelling of an existing permit, repatriation and the refusal 

of entry into the Albanian territory.  

 

 

 

Vendi dhe data                                                                        Nënshkrimi 

Place and date ___________________________________ Signature  _____________________________________________ 
                                                     Emri në shkronja kapitale                                                                                                   Name in block letters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

Photograph 
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SEKSIONI E/ SECTION E 

 6. Shtojca të detyrueshme/ Oblicatory appendices 

Më poshtë janë listuar sqarimet e nevojshme si shtojcat në këtë aplikim për leje qëndrimi. Me dorëzimin e aplikimit duhet të paraqiten 

certifikata origjinale dhe deklarata, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, duhet të përkthehen nga përkthyes të autorizuar dhe të 

legalizohen sipas marrëveshjeve ndërmjet shteteve. 

The documents listed below are required as appendices to this residence permit application. The original certificates and documents 

must be presented when submitting the application; if they are not in Albanian, they must be translated by an authorized translator 

and they must be certified.  

 

Bashkëngjitni sqarimet me aplikimin dhe shënoni kutitë poshtë si të përshtatshme. 

Enclose the documents with the application and tick the boxes below as appropriate. 

Fotokopja e dokumentit të vlefshëm të udhëtimi (origjinali të paraqitet, kur dorëzon kërkesën për leje qëndrimi) 

Photocopy of valid travel document (the original must be presented when submitting the residence permit application) 

Dy fotografi (47 mm X 36 mm) të bëra jo më përpara se 6 muaj nga data e aplikimit 

 Two passport photographs (47mmX36mm),  

Sqarim për akomodimin (dokumentacionet të përmendura në pikën 2.3)  

Proof of accommodation (documentation referred to in point 2.3)  

Dëshmi penaliteti (aplikimet për herë të parë)  

Criminal record certificate (first-time application) 

Sqarim i të ardhurave dhe sigurimit shëndetësor (dokumentacione apo sqarime të përmendura në pikën 3/4) 

Proof of income and health insurance (documentation referred to in point 3/4) 

 

 

SEKSIONI F/ SECTION F 
 7. Për t’u plotësuar nga zyrtari që pranon aplikimin 

 To be filled out by the official person to whom the application was submitted 

 

Tipi i lejes që përfitohet: 

 
KARTA S    afati: _______muaj/vite 

 KARTA B   afati: _______muaj/vite 

 

 

Data:_____________  Nënshkrimi i zyrtarit:____________________________________________________ 
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MINISTRIA E BRENDSHME 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

POLICISË SE SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN 

DHE MIGRACIONIN 

 

KARTA A 
Humanitare 
Humanitarian 

1279901 

APLIKIM PËR LEJE QËNDRIMI/ RESIDENCE PERMIT APPLICATION 
Ky formular është për të aplikuar për leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Plotësoni me kujdes dhe nënshkruani 
aplikimin. Informacioni jo i plotë do të vonojë përpunimin e aplikimit dhe mund të çojë në refuzimin e tij. Aplikimi mund 
të paraqitet në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shqipëri, ku ju keni vendbanimin. Lexoni udhëzimet për 
plotësimin e formularit në www.asp.gov.al  EnglishApplication forms. Sqarimet që ju duhet të bashkëlidhni në 
aplikimin tuaj janë të shënuara në seksionin E të këtij formulari. 

  
This is a form to apply for an Albanian residence permit. Carefully fill in and sign the application. Incomplete information will delay 

the processing of the application and it may lead to its rejection. An application may be submitted to the Regional Directorate of 

Border and Migration in Albania of your residence. Read the instructions for filling in the form at www.asp.gov.al  English 

Application forms. Additional supporting documents that you need to attach to your application are listed in Section E of this form.  

 
Unë po aplikoj për leje qëndrimi humanitare dhe në këtë mënyrë po paraqesin formacionin e mëposhtëm për 

përpunimin e aplikimit tim: 

 

I am applying for a humanitarian-purpose residence permit and hereby submit the following information for the 

processing of my application:  

 
 

SEKSIONI A/ SECTION A  
 

 

 1. Informacion mbi aplikantin/ Information on applicant 

 1.1 Informacion mbi pasaportën ose dokumentin e udhëtimit 

   Information on passport or travel document 

Numri i pasaportës:/Passport no.  

Numri i pasaportës shërbimi/Official passport no.   

Numri i dokumentit të udhëtimi refugjati/ Refugee’s travel document no.  

Numri i pasaportës për të huajt/Alien’s passport no.  

Dokument tjetër, specifiko llojin dhe numrin/Other, specify type and no.  

Vendi i lëshimit 

Issuing country 
Autoriteti i lëshimit  

Issuing authority 
Data e lëshimit 

Date of issue 

Data e 

skadimit 

Date of 

expiry  

    

 1.2 Të dhëna personale/ Personal data 

Mbiemri/ Family name  

Emrat/ First names  

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)  

Shteti i lindjes 

Country of birth 
 Vendi i lindjes/ Place of birth  

Gjinia/Sex:Mashkull/ MaleFemër/ Female   E panjohur/ Unknown  



 
 

4821 

Shtetësia(të)/ Current citizenship(s)  

Gjendja civile/ Civil status 

 Martuar/ MarriedBeqar/ SingleDivorcuar/ Divorced I(e) Ve/ Widow(er)Partner Civil/ Civil Partner 

Profesioni dhe/ose trajnimi: 

Occupation and/or training: 
 

Gjuha mëmë: 

Mother Tongue: 
 

 1.3 Informacioni i kontaktit të aplikantin/ Contact Information ofthe Applicant 

 Nëse informacioni i kontaktit ndryshon, njoftoni menjëherë autoritetin që ka pranuar aplikimin tuaj. 

  If your contact information changes, immediately notify the authority that received your application.  

                                                       Adresa 1/ Address 1                                Adresa 2/ Address 2                                   Adresa 2/ Address 2      

 Rruga, nr. 

Street, No.  
   

Fshati/qyteti -shteti 

City/Town - Country 

 

 

  

Tel./Cel./Fax    

E-mail    

 

 2. Informacion mbi anëtarët e familjes/ Information on family members  

 2.1 Bashkëshorti ose partneri civil/ Spouse or civil partner            I pamartuar/ Unmarried 

Mbiemri/ Family name Emrat/ First names 

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID numër personal në Shqipëri (nëse ka) 
Albanian personal identity number (if applicable)   

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)  

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street, no, city/country) 

 2.2 Fëmijë të mitur në kujdestari/ Minors under guardianship        Nuk kam fëmijë në kujdestari      
                                                                                                                                                              No children under guardianship 
 
Ju lutemi deklaroni të gjithë fëmijët në kujdestari, pavarësisht nëse ju po aplikoni për leje qëndrimi shqiptare për ta ose 
jo. Nëse leja e qëndrimit të përhershme kërkohet për një fëmijë, duhet të plotësohet një formular aplikimi i veçantë për të. 
 
Please declare all your minor children regardless of whether you are applying for an Albanian residence permit for them 
or not. If a permanent residence permit is being sought for a child, a separate application form must be filled in for 
him/her. 

Emri/ First name   Mbiemri/Family name   Datëlindja (dd.mm.yyyy) Date of birth  

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

Nëse keni më shumë se pesë fëmijë, futni informacionin e fëmijëve të mbetur në një aneks të veçantë. 

If you have more than five children, enclose the information on the remaining children in a separate appendix.  
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2.3 Banesa/ Residence 

Ambienti i banimit:           Garsonierë                         Ambient kolektiv, pensione/hotel               Apartament me ___ dhoma 
Place of residence:           Studio apartment              Collective accommodation/hotel                 Flat ___ rooms      
 
Unë kam bashkëngjitur kontratën e qirasë/ dëshminë e pronësisë së bashku me aplikimin. 

I am enclosing with the application the rent contract/ proof of property. 

SEKSIONI B/ SECTION B 
 

 3. Informacion mbi qëndrimin në Shqipëri/ Information on residence in Albania 

 3.1 Arsyet e qëndrimit/ Grounds for residence 
 
Kur dhe në cilin PKK keni hyrë në Shqipëri (dd.mm.yyyy)?/ When and in which BCP did you enter to Albania? 

___ . ____ . ___________     PKK/ BCP: ______________________________ 

Cilat janë arsyet e qëndrimit tuaj në Shqipëri?/ What are the grounds for your residence in 
Albania? 

 

Mbrojtje shtesë/ subsidiary protection                        Viktimë trafiku/ Victim of Trafficking   

Mbrojtje humanitare/ humanitarian protection        Nevoja humane/ Human grounds 

 Azil kërkues/ Asylum seeker                                        Nevoja të tjera specifike specifikoi:/ Other grounds (specify): 

 

______________________________________________ 

    Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin: 

     I am enclosing the following clarifications with my application:  

Dëshminë e autoritetit që trajton azilkërkuesit/ Certificate by authority responsible for treatment of asylum seekers  

Dëshminë e autoritetit që trajton viktimat e trafikut/ Certificate by authority responsible for victims of trafficking 

Dëshminë e autoritetit shtetëror që trajton rastin humanitar/ Certificate by state authority dealing with humanitarian cases 

Vërtetim mjekësor/  Medicalcertificate 

Dokumente të tjera (specifikoi)/ Other documents, (specify) _______________________________________________________ 

 

 

SEKSIONI C/ SECTION C  

 4. Informacion plotësues për aplikimin/ Additional information on the application 

A keni qenë ndonjëherë dënuar për një vepër penale dhe sa jeni dënuar? 

Have you ever been convicted of an offence and what has been the period of your punishment?  

Jo/No  

Po, specifiko veprën penale dhe sa jeni dënuar/Yes, specify the offence and the duration of punishment 

A vuani nga ndonjë sëmundje?/ Do you suffer from any diseases?  

Jo/No  

Po, specifiko sëmundjen:/Yes, specify the disease: 
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SEKSIONI D/ SECTION D 

 5. Deklarime përfundimtare/ Final statements 

Unë po aplikoj për një leje qëndrimi në Shqipëri dhe nëpërmjet kësaj, konfirmoj me nënshkrimin 

tim që informacioni i paraqitur në këtë aplikim dhe shtojcat e tij janë korrekte dhe të sakta.  

I am applying for an Albanian residence permit and duly confirm that the information I submit in 

this application and its appendices is correct and accurate.  

 

Vendi dhe data 

Place and date _____________________________________________ 

 

Nënshkrimi 

Signature___________________________________________ 
                              Emri në shkronja kapitale             Name in block letters 

 

SEKSIONI E/ SECTION E 

 6. Shtojca të detyrueshme/ Compulsory appendices 

Më poshtë janë listuar sqarimet e nevojshme si shtojcat në këtë aplikim për leje qëndrimi. Me dorëzimin e aplikimit duhet të paraqiten 

certifikata origjinale dhe deklarata, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, duhet të përkthehen nga përkthyes të autorizuar dhe të 

legalizohen sipas marrëveshjeve ndërmjet shteteve. 

The documents listed below are required as appendices to this residence permit application. The original certificates and documents 

must be presented when submitting the application; if they are not in Albanian, they must be translated by an authorized translator 

and they must be certified.  

Bashkëngjitni sqarimet me aplikimin dhe shënoni kutitë poshtë si të përshtatshme. 

Enclose the documents with the application and tick the boxes below as appropriate. 

Fotokopja e dokumentit të vlefshëm të udhëtimi (origjinali të paraqitet, kur dorëzon kërkesën për leje qëndrimi) 

Photocopy of valid travel document (the original must be presented when submitting the residence permit application) 

Dy fotografi (47mmX36mm) të bëra jo më përpara se 6 muaj nga data e aplikimit 

  Two passport photographs (47mmX36mm) 

 

SEKSIONI F/ SECTION F 

 7. Për t’u plotësuar nga zyrtari që pranon aplikimin 

 To be filled out by the official person to whom the application was submitted 
Tipi i lejes që përfitohet: 

 

 KARTA A  afati: _______muaj/vite 
 

Data:_____________  Nënshkrimi i zyrtarit:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

Photograph 



 
 

4824 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

POLICISË SE SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN 

DHE MIGRACIONIN 

 

KARTA C 

KARTA-BLU-AL-
C 
Përhershme 

Permanent 

1279901 

APLIKIM PËR LEJE QËNDRIMI/ RESIDENCE PERMIT APPLICATION 

Ky formular është për të aplikuar për leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Plotësoni me kujdes dhe nënshkruani 
aplikimin. Informacioni jo i plotë do të vonojë përpunimin e aplikimit dhe mund të çojë në refuzimin e tij. Aplikimi mund të 
paraqitet në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shqipëri, ku ju keni vendbanimin. Lexoni udhëzimet për 
plotësimin e formularit në www.asp.gov.al  EnglishApplication forms. Sqarimet që ju duhet të bashkëlidhni në 
aplikimin tuaj janë të shënuara në seksionin E të këtij formulari. 

  
This is a form to apply for an Albanian residence permit. Carefully fill in and sign the application. Incomplete information will delay the 

processing of the application and it may lead to its rejection. An application may be submitted to the Regional Directorate of Border and 

Migration in Albania of your residence. Read the instructions for filling in the form at www.asp.gov.al  English Application forms. 

Additional supporting documents that you need to attach to your application are listed in Section E of this form. 

 
Unë po aplikoj për leje qëndrimi të përhershme dhe në këtë mënyrë po paraqesin formacionin e mëposhtëm për 

përpunimin e aplikimit tim: 

 

I am applying for a permanent residence permit and hereby submit the following information for the processing of 

my application:  

 

 

SEKSIONI A/ SECTION A  
 

 

 1. Informacion mbi aplikantin/ Information on applicant 

 1.1 Informacion mbi pasaportën ose dokumentin e udhëtimit 

   Information on Passport or travel document 

Pasaportë nr./Passport no.  

Pasaportë shërbimi/Official passport no.   

Dokument udhëtimi refugjati nr./ Refugee’s travel document no.  

Pasaportë për të huajt nr./Alien’s passport no.  

Dokument tjetër, specifiko llojin dhe nr./Other, specify type and no.  

Vendi i lëshimit 

Issuing country 
Autoriteti i lëshimit  

Issuing authority 
Data e lëshimit 

Date of issue 

Data e 

skadimit 

Date of expiry  

    

 1.2 Të dhëna personale/ Personal data 

Mbiemri/ Family name  

Emrat/ First names  

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)  

Shteti i lindjes 

Country of birth 
 Vendi i lindjes/ Place of birth  

Gjinia/Sex:Mashkull/ MaleFemër/ Female   E panjohur/ Unknown  
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Shtetësia(të)/ Current citizenship(s)  

Gjendja civile/ Marital status 

 Martuar/ MarriedBeqar/ SingleDivorcuar/ Divorced I(e) Ve/ Widow(er)Partner Civil/ Civil Partner 

Profesioni dhe/ose trajnimi: 

Occupation and/or training: 
 

Gjuha mëmë: 

Mother Tongue: 
 

 1.3 Informacioni i kontaktit të aplikantin/ Contact Information of the Applicant 

 Nëse informacioni i kontaktit ndryshon, njoftoni menjëherë autoritetin që ka pranuar aplikimin tuaj. 

  If your contact information changes, immediately notify the authority that received your application.  

                                                             Adresa 1/ Address 1                            Adresa 2/ Address 2                                Adresa 2/ Address 2      

 Rruga, nr. 

Street, No.  
   

Fshati/qyteti -shteti 

City/Town - Country 

 

 

  

Tel./Cel./Fax    

Email    

 

 2. Informacion mbi anëtarët e familjes/ Information on family members  

 2.1 Bashkëshorti ose partneri civil/ Spouse or civil partner            I pamartuar/ Unmarried 

Mbiemri/ Family name Emrat/ First names 

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth   
Id personal në Shqipëri (nëse ka) 
Albanian personal identity number (if applicable)   

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)  

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street, no, city/country) 

2.2 Fëmijë të mitur në kujdestari/ Minors under guardianship          Nuk kam fëmijë në kujdestari      
                                                                                                                                                No children under guardianship 
 
Ju lutemi deklaroni të gjithë fëmijët në kujdestari, pavarësisht nëse ju po aplikoni për leje qëndrimi shqiptare për ta ose jo. 
Nëse leja e qëndrimit të përhershme kërkohet për një fëmijë, duhet të plotësohet një formular aplikimi i veçantë për të. 
 
Please declare all your minor children regardless of whether you are applying for an Albanian residence permit for them or 
not. If a permanent residence permit is being sought for a child, a separate application form must be filled in for him/her. 

Emri/ First name   Mbiemri/Family name   Datëlindja (dd.mm.yyyy) Date of birth  

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

Nëse keni më shumë se pesë fëmijë, futni informacionin e fëmijëve të mbetur në një aneks të veçantë 

If you have more than five children, enclose the information on the remaining children in a separate appendix.  
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2.3 Banesa/ Residence 

Ambienti i banimit:              Garsonierë                           Ambient kolektiv, pensione/hotel                Apartament m
2
 ___  

Place of residence:              Studio apartment                Collective accommodation/hotel                  Flat ___ m
2
 

 
Unë kam bashkëngjitur kontratën e qirasë/ dëshminë e pronësisë së bashku me aplikimin 

I am enclosing with the application the rent contract/ proof of property 

 

SEKSIONI B/ SECTION B 

 3. Informacion mbi qëndrimin në Shqipëri/ Information on residence in Albania 

 3.1 Arsyet e qëndrimit/ Grounds for residence 

Kur dhe në cilin PKK keni hyrë në Shqipëri (dd.mm.yyyy)?/ When and in which BCP did you move to Albania ? 

 . .                       PKK/ BCP:  

Kush janë arsyet për të qëndruar në Shqipëri?/ What are the grounds for your residence in Albania? 
 

       Kam status refugjati në Shqipëri                                                                                 Për arsye të veçanta     

       I have refugee status in Albania                                                                                    For special reasons 

 

      Kam jetuar në Shqipëri për pesë vite ose më shumë me leje qëndrimi (B ose KARTA-BLU-AL) të vazhdueshme 
      I have resided in Albania for five years or more basen on a continuous (B or AL Blue CARD) residence permit 

 3.2. Informacion mbi kushtet e qëndrimit në Shqipëri  

 Information on the terms of stay in Albania  

Kushtet për qëndrim të përhershme/ The terms for permanent stay 
 

(a)Qëndrim për mbi pesë vite me leje të vazhdueshme B/ Residence for over five years on a continuous residence 

permit B 

(b)Qëndrim për mbi pesë vite me leje Karta Blu AL/Residence for over five years on a continuous residence permit AL Blue card 

(c)Status refugjati në Shqipëri/ Refugee status in Albania 

(d)Për arsye të veçanta/ For special reasons 

 
Përgjigjuni pyetjeve në (a,b), (c) dhe (d) sipas kushteve: 
Answer the questions under either (a,b), (c) and (d) depending by the terms: 

(a, b) Informacion mbi qëndrimin në Republikën e Shqipërisë/ Information on residence in Albania 

 
Unë kam qëndruar në Sheqeri për 5 vite (ose më shumë) me leje qëndrimi (B, KARTA-BLU-AL) 
I resided in Albania for 5 years (or more) on a continuous residence permit (B, AL- Blue Card)  
 

           Qëndrimi im në Shqipëri ka qenë i pandërprerë. Qëndrimi konsiderohet i pandërprerë edhe në qoftë se ju keni jetuar 
jashtë Shqipërisë për një periudhë maksimale prej 6 muajsh (jo më shumë se 10 muaj në total gjatë 5 viteve të 
qëndrimit). Udhëtime të zakonshme për pushime, udhëtimit të tjera, apo punësimit jashtë vendit nga punëdhënës 
shqiptarë, nuk konsiderohen si ndërprerje të banimit. 
My residence in Albania has been uninterrupted. Residence is considered uninterrupted if you have resided outside Albania for a 

maximum period of 6 months, (no more then 10 months in total during 5 years of stay). Frequent holiday trips, other trips, or 

employment abroad with Albanian employers are not considered interruptions of residence. 

 

Unë nuk jam azilkërkues dhe nuk më është lëshuar leje qëndrimi për motiv mbrojtje, mbrojtje të përkohshme, 
mbrojtje shtesë ose mbrojtje humanitare 
I am not an Asylum Seeker and I have not been issued a residence permit on the grounds of need for protection, temporary 

protection, subsidiary protection or humanitarian protection 

 

Unë nuk jam/ kam qenë student dhe nuk më është lëshuar leje qëndrimi për punësim stinor, shërbime ndërkufitare 
apo për qëndrim të kufizuar. 
I am not a student and I have not been issued a residence permit on the grounds of seasonal employment, cross-border services or 

restricted stay. 
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(c) Informacion mbi qëndrimin në Republikën e Shqipërisë/ Information on residence in Albania 

Keni një dokument udhëtimi refugjati apo pasaportë për të huajt?  

Do you have a refugee travel document or alien’s passport?   

Po/ Yes 

Vendi dhe autoriteti i lëshimit: 

Country and authority of issue: _______________________________________________________________________________________  

 

Data e skadimit :     Kur dhe si e keni përfituar këtë dokument?  

Date of expiry: _________________ When and how did you obtain this document? ________________________________________  

 

Jo/ No 

Nëse keni një dokument udhëtimi refugjati të lëshuar nga qeveria shqiptare, ju lutem plotësoni detajet mbi çdo udhëtim në vendin tuaj: 

If you have a refugee travel document issued by the Albanian government, please fill in details on any trips to your home country: 

 

Shteti dhe vendndodhja/Country and location  Qëllimi i qëndrimit jashtë/ Purpose of the stay abroad   Datat/Dates  

   

   

   

Vazhdon në një aneks të veçantë nëse është e nevojshme/ Continue in a separate appendix if necessary. 

Unë nuk kam udhëtuar për në vendin tim gjatë qëndrimit në Shqipëri I have not travelled to my home country during my residence 

in  Albania 

(d) Informacion mbi rastin e veçantë për leje të përhershme qëndrimi  

Information on special reasons to have a permanent residence permit 
 

Prindërit e mi kanë shtetësi shqiptare/ My parents are Albanian citizens  

Gjyshërit e mi kanë shtetësi shqiptare/ My grandparents are Albanian citizens  

Unë kam lindur në Shqipëri dhe prindërit e mi janë banorë të përhershëm në Shqipëri 

   I am born in Albania and my parents are permanent residents in Albania 

Unë jam investitor potencial në Shqipëri/ I am potential investor in Albania 

Prindi im/bashkëshorti/fëmija është investitor potencial në Shqipëri/ My parent/spouse/child is potential investor 

in Albania 

Unë jam personel kyç i një investitori potencial në Shqipëri/ I am key staff of a potential investor in Albania 

 
Për tri rastet e fundit, lutemi paraqitni informacionin e kërkuar mbi investimet, biznesin dhe përfitimet : 

For three last reasons, please submit the information requested on investments, business and profitability: 

 

Investimet, asetet dhe të ardhurat, kontrata të përfunduara për investime (bashkëlidhur vërtetime dhe dokumente sqaruese)  

Investments, assets and income, investment contracts (certificates and support documents are enclosed) 

Bilancet përfundimtare të audituara, të fundit (gjendja e të ardhurave dhe bilanci)  

Recent balance sheets (income statement and balance sheet) 

Vlerësimi i të ardhurave të ndërmarrjes dhe kosto për dy vitet e ardhshme 

estimate of the enterprise’s revenues and expenses for next two years 

Shqiptarë të punësuar pranë ndërmarrjes (bashkëlidhur kontratat e punës), gjithsej _________ 

 Albanian employed with an enterprise (certificates are enclosed), in total  

3.3. Informacion mbi të ardhurat dhe sigurimet shëndetësore 

   Information on income and health insurance  
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Unë do të jetoj me këto të ardhura në Shqipëri:/ I will Make a living based on the following income in 

Albania:  

 

Unë jam (ose anëtari i familjes është) i punësuar/ I am (or my family member is) an employee 

 

Emri i punëdhënësit dhe informacioni i kontaktit: 
The name of the employee and contact information: 
_____________________________________________________________ 

 

Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin/I am enclosing the following documents with my application:  

 

Lejen e punës/ Work permitVërtetime tatimore për vitin e fundit/ Tax certificates for the last year 

Pasqyrat bankare për pagën e vitit të fundit/ Bank statements for the salary of the last year 

Dëshmi të sigurimeve shëndetësore/ Health insurance certificate 

Unë jam (ose anëtari i familjes sime është) i vetëpunësuar/ I am (or my family member is) seli-employed  
  Emërtimi i biznesit dhe nr. NIPT-it: 
The name of business and business identity code: _____________________________________________________________  

 
Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin/I am enclosing the following clarifications with my application:  

Ekstraktin e regjistrimit të biznesit tim/ Business registration extract 

Marrëveshje të përbashkët/ Partnership agreement 

 Vërtetim tatimor për vitin e fundit kalendarik/ Tax statement for the last calendar year 

Dëshmi të sigurimit shëndetësor për vitin e fundit kalendarik/ Health insurance certificate for the last calendar year 

Dëshmi të sigurimit shoqërore për vitin e fundit kalendarik/ Social insurance certificate for the last calendar year 

Unë ose familja ime ka asete në Shqipëri/ në vendin tim të origjinës/ në një vend tjetër. 

 I or my family has assets in Albania/ in our home country/ in another country. 

Asete të e mia personale/ My personal assets 
Asete të një anëtari të familjes/ Assets of a family member 

 
Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin/ I am enclosing the following documents with my application:  

Dëshmi të aseteve/ Certificate of the assets 

Fitimet kapitale nga këto asete/ The capital gains from these assets 

 

Nëse ka disa burime të ardhurash, deklarojini të gjitha./ If there are several sources of income, declare all of them. 
 

Unë jam pensionist/ I am retired 

Unë kam bashkëngjitur vërtetimin e pensionit me aplikimin/I am enclosing a certificate of the retirement with my application . 

Unë kam të ardhura, të cilat nuk janë përmendur më lart/ I have other income source:  

 
Nëse keni ndonjë arsye tjetër për të qëndrimit tuaj në Shqipëri, përveç këtyre të dhëna në titullin e këtij formulari, ose në 
qoftë se qëndrimi juaj në Shqipëri, ka disa qëllime të tjera përveç atij që ju kanë dhënë më lart dhe që ju dëshironi për t’iu 
referuar, ose nëse ju dëshironi për të komunikuar disa informata të tjera për autoritetet në lidhje me aplikimin tuaj apo 
qëndrimit tuaj në Shqipëri, shkruani këtë informacion këtu. 
If you have any grounds for your residence in Albania other than those given in the title of this form, or if your residence in 
Albania has some other purpose in addition to the one you have given above and that you wish to refer to, or if you wish to 
communicate some other information to the authorities related to your application or your residence in Albania , enter the 
information here. 
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SEKSIONI C/ SECTION C  

 4. Informacion plotësues për aplikimin/ Additional information on the application 

A keni qenë ndonjëherë i dënuar për një vepër penale dhe sa jeni dënuar? 

Have you ever been convicted of an offence and what has been the period of your punishment? 

Jo/No  

Po, specifiko veprën penale dhe sa jeni dënuar/Yes, specify the offence and the duration of 

punishment 

A vuani nga ndonjë sëmundje? 
Do you suffer from any diseases?  

Jo/No  

Po, specifiko sëmundjen:/Yes, specify the disease: 
 

 

SEKSIONI D/ SECTION D 

 5. Deklarime përfundimtare/ Final statements 

Unë po aplikoj për një leje qëndrimi në Shqipëri dhe nëpërmjet kësaj, konfirmoj me 

nënshkrimin tim që informacioni i paraqitur në këtë aplikim dhe shtojcat e tij janë korrekte 

dhe të sakta. Unë jam i vetëdijshëm se duke u dorëzuar autoriteteve dokumentacioni të rremë 

dhe informacion personal të rremë me shkrim, është një vepër e dënueshme sipas Kodit Penal 

në Shqipëri dhe se informacioni i rremë mund të çojë në refuzimin e lejes së qëndrimit ose të 

heqjes së lejes ekzistuese, riatdhesimi dhe refuzimin e hyrjes në territorin e Shqipërisë. 

I am applying for an Albanian residence permit and hereby I duly confirm that the 

information I have given in this application and its appendices is correct and accurate. I am 

aware that providing false personal information and false written documentation to the 

authorities is an act punishable under the Criminal Code in Albania and that providing false 

information may lead to a refusal of a residence permit or the cancelling of an existing permit, 

repatriation and the refusal of entry into the Albanian territory.  

 

Vendi dhe data                                                                        Nënshkrimi 

Place and date ___________________________________ Signature  _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                            Emri në shkronja kapitale Name in block letters         

Nënshkrimi i fëmijës nëse është mbi 18 vjeç             

Signature of the child if she/he is over 18 years of age _______________________________________________________________ 
                                                                           Emri në shkronja kapitale/ Name in block letters 

 

SEKSIONI E/ SECTION E 

 6. Shtojca të detyrueshme/ Compulsory appendices 

Më poshtë janë listuar sqarimet e nevojshme si shtojcat në këtë aplikim për leje qëndrimi. Me dorëzimin e aplikimit duhet të 

paraqiten certifikata origjinale dhe deklarata, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, duhet të përkthehen nga përkthyes të autorizuar 

dhe të legalizohen sipas marrëveshjeve ndërmjet shteteve. 

The documents listed below are required as appendices to this residence permit application. The original certificates and 

documents must be presented when submitting the application; if they are not in Albanian, they must be translated by an 

authorized translator and they must be certified. 

Bashkëngjitni sqarimet me aplikimin dhe shënoni kutitë poshtë si të përshtatshme. 

Enclose the documents with the application and tick the boxes below as appropriate. 

Fotokopja e dokumentit të vlefshëm të udhëtimi (origjinali të paraqitet, kur dorëzon kërkesën për leje qëndrimi) 

Photocopy of valid travel document (the original must be presented when submitting the residence permit application) 

Dy fotografi (47 mm X 36 mm) të bëra jo më përpara se 6 muaj nga data e aplikimit 

  Two passport photographs (47mmX36mm) 

Për një fëmijë të mitur, deklaratën noteriale me shkrim nga prindi i cili nuk është personi i paraqitjes së kërkesës 

For a minor, written certified statement by the parent who is not the person submitting the application 

Sqarim për akomodimin (dokumentacionet të përmendura në pikën 2.3)  

 

Foto 

Photograph 
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Proof of accommodation (documentation referred to in point 2.3)  

Dëshmi penaliteti (në Shqipëri)  

Criminal record certificate (in Albania) 

Sqarim i të ardhurave dhe sigurimit shëndetësor (dokumentacione apo sqarime të përmendura në pikën B/VI) 

Proof of income and health insurance (documentation referred to in point B/IV) 

 

SEKSIONI F/ SECTION F 

 7. Për t’u plotësuar nga zyrtari që pranon aplikimin 

 To be filled out by the official person to whom the application was submitted 
Tipi i lejes që përfitohet: 

 KARTA C    KARTA-BLU-AL-C   

 
Data:_____________  Nënshkrimi i zyrtarit:____________________________________________________ 
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MINISTRIA E BRENDSHME 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

POLICISË SE SHTETIT 
DEPARTAMENTI PËR KUFIRIN 

DHE MIGRACIONIN 

 

KARTA B 

KARTA-BLU-

AL 
Punësim 

Employment  

 

1279901 

 

APLIKIM PËR LEJE QËNDRIMI/ RESIDENCE PERMIT APPLICATION  

Ky formular është për të aplikuar për leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Plotësoni me kujdes dhe nënshkruani 
aplikimin. Informacioni jo i plotë do të vonojë përpunimin e aplikimit dhe mund të çojë në refuzimin e tij. Aplikimi mund të 
paraqitet në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shqipëri, ku ju keni vendbanimin. Lexoni udhëzimet për 
plotësimin e formularit në www.asp.gov.al  EnglishApplication forms. Sqarimet që ju duhet të bashkëlidhni në aplikimin 
tuaj janë të shënuara në seksionin E të këtij formulari. 

  
This form is for applying for a Albanian residence permit. Carefully fill in and sign the application. Incomplete information will delay the 

processing of the application and may lead to its rejection. An application may be submitted to the Regional Directorate of Border and 

Migration in Albania, where is your residence. Read the instructions for filling in the form at www.asp.gov.al  English Application 

forms. Clarifications that you need to append to your application are listed in Section E of this form.  

 

Unë po aplikoj për leje qëndrimi për herë të parë rinovim leje qëndrimi  

                I am applying for a first time residence permit renewal of residence permit  

 

dhe në këtë mënyrë po paraqes informacionin e mëposhtëm për përpunimin e aplikimit tim: 

and hereby submit the following information for the processing of my application:  

 
 

SEKSIONI A/ SECTION A  
 

 

 1. Informacion mbi aplikantin/ Information on applicant  

 1.1 Informacion mbi pasaportën ose dokumentin e udhëtimit 

   Information on passport or travel document  

 Numri i pasaportës:/ Passport no.  

 Numri i pasaportës së shërbimit/Official passport no.    

 Numri i dokumentit të udhëtimi refugjati/ Refugee’s travel document no.    

 Numri i pasaportës për të huajt/ Alien’s passport no.    

 Dokument tjetër, specifiko llojin dhe numrin/ Other, specify type and no.    

Vendi i lëshimit 

Issuing country  
Autoriteti i lëshimit  

Issuing authority  
Data e lëshimit 

Date of issue  

Data e 

skadimit 

Date of 

expiry  

        

 1.2 Të dhëna personale/ Personal data  

Mbiemri/ Family name    

Emrat/ First names    

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth    
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 

Albanian personal identity number (if applicable)   

Shteti i lindjes 

Country of birth 
 Vendi i lindjes/ Place of birth  

Gjinia/Sex:    Mashkull/ Male    Femër/ Female   E panjohur/ Unknown  
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Shtetësia(të)/ Current citizenship(s)    

Gjendja civile/ Civil status  

 Martuar/ Married  Beqar/ Single   Divorcuar/ Divorced  I(e) Ve/ Widow(er)  Partner Civil/ Civil Partner  

Profesioni dhe/ose trajnimi: 

Occupation and/or training: 
 

Gjuha mëmë: 

Mother Tongue: 
 

 1.3 Informacioni i kontaktit të aplikantin/ Contact Information of the Applicant 

  Nëse informacioni i kontaktit ndryshon, njoftoni menjëherë autoritetin që ka pranuar aplikimin tuaj. 

  If your contact information changes, immediately notify the authority that received your application.  

                                                     Adresa 1/ Address 1                              Adresa 2/ Address 2                                      Adresa 2/ Address 2      

 Rruga, nr. 

Street, No.  
    

Fshati/qyteti -shteti 

City/Town - Country 

  
  

   

Tel./Cel./Fax      

Email    

 

 2. Informacion mbi anëtarët e familjes/ Information on family members  
 2.1 Bashkëshorti ose partneri civil/ Spouse or civil partner                 I pamartuar/ Unmarried 

Mbiemri/ Family name  Emrat/ First names  

Datëlindja (dd.mm.yyyy) 

Date of birth    
ID numri personal në Shqipëri (nëse ka) 
Albanian personal identity number (if applicable)    

Shtetësia(të) aktuale 

Current citizenship(s)    

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati) 

Address (street, no, city/country)  

2.2 Fëmijë të mitur në kujdestari/ Minors under guardianship         Nuk kam fëmijë në kujdestari      
                                                                                                        No children under guardianship 
  
Ju lutemi deklaroni të gjithë fëmijët në kujdestari pavarësisht nëse ju po aplikoni për leje qëndrimi shqiptare për ta ose jo. Nëse 

leja e qëndrimit të përhershme kërkohet për një fëmijë, duhet të plotësohet një formular aplikimi i veçantë për të. 
 
Please declare all your minor children regardless of whether you are applying for an Albanian residence permit for 
them or not. If a permanent residence permit is being sought for a child, a separate application form must be filled in 
for him/her.  

Emri/ First name   Mbiemri/Family name   Datëlindja (dd.mm.yyyy) Date of birth  

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

                                                                                      .           .                                               Aplikim njëkohësisht  

                                                                                                                                                  Simultaneous Application 

Nëse keni më shumë se pesë fëmijë, futni informacionin e fëmijëve të mbetur në një aneks të veçantë 

If you have more than five children, enclose the information on the remaining children in a separate appendix.  
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2.3 Banesa/ Residence 

Ambienti i banimit:              Garsonierë               Ambient kolektiv, pensione/hotel              Apartament me ___ dhoma      
 
Place of residence:             Studio apartment       Collective accommodation/hotel              Flat ___ rooms      
 
Unë kam bashkëngjitur kontratën e qirasë/ dëshminë e pronësisë së bashku me aplikimin 

I am enclosing with the application the rent contract/ proof of property      

SEKSIONI B/ SECTION B 

 
 3. Informacion mbi qëndrimin në Shqipëri/ Information on residence in Albania  

 3.1 Arsyet e qëndrimit/ Grounds for residence  
 
Kur dhe në cilin PKK keni hyrë në Shqipëri (dd.mm.yyyy)?/ When and in which BCP did you enter to Albania ?  

         . .     PKK/ BCP:  

Cilat janë arsyet e qëndrimit tuaj në Shqipëri?/ What are the grounds for your residence in Albania? 
 

 I punësuar/ Employed  

 I vetëpunësuar/ Self-employed  

 Punonjës me kualifikim të lartë (KARTA-BLU –AL)/ Highly Qualified employee (KARTA-BLU –AL) 

 Punësuar në institucione shtetërore/ Employed in state institutions 

 Punësuar në institucione fetare/humanitare/Employed in religious/humanitarian institutions 

 Banorë afatgjatë i një vendi tjetër/ Long-term resident of another state 

  3.2 Afati i qëndrimit/ Duration of stay 

Unë aplikoj për leje qëndrimi me afat: 

I am applying for a residence permit for a duration of:  __________________________ 

  3.3 Informacion mbi punësimin/ Information on employment 

 Të dhëna mbi vendin e punës/ Data on the place of work:     

   Punëdhënës/ Employer     Ndërmarrje/ Enterprise     Institucion/ Institution    

Emërtimi i biznesit/ institucionit, kodi fiskal: 

Name of business/institution business, identity code: 

 

Adresa (rruga, nr., qyteti/ fshati, shteti): 

Address (street address, no, city/town, country):   

Tel. :  Email:  

Afatet dhe kushtet e punësimit:/ Terms and conditions of employment: 
 

       Leje pune                        Certifikatë regjistrimi pune                       Vërtetim                                                   Deklarim punësimi 

      Work Permit                   Work registration certificate                     Employment                                             Statement Certificate 

Kodi dokumentit: 

Document Code: 
 

Fillon/ Start  

(dd.mm.yyyy) 
 

Mbaron/ End 
(dd.mm.yyyy) 

 

   3.4 Të ardhurat dhe sigurimi shëndetësor/ Income and health insurance  
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 Unë kam pagesë punësimi/I am in paid-employment;    Unë kam ndërmarrje private/ I have a private 

undertaking;  
 

Unë kam bashkëngjitur vërtetimet e mëposhtme së bashku me aplikimin: 

I am enclosing the following documents in addition to my application:  

 Fotokopje e kontratës së punësimit/ Copy of Employment Contract  

 Vërtetim tatimor për vitin e fundit kalendarik/ Tax statement for the last calendar year 

 Vërtetim regjistrimi në degën e tatim-taksave/ Registration certificate in Tax branch 

 Dëshmi të arsimimit apo eksperiencës profesionale/ Proof of educational or professional experience 

 Dëshmi të sigurimit shëndetësor për vitin e fundit kalendarik/ Health insurance certificate for the last calendar year 

 Dëshmi të sigurimit shoqërore për vitin e fundit kalendarik/ Social insurance certificate for the last calendar year 

 

 

 

SEKSIONI C/ SECTION C  

 4. Informacion plotësues për aplikimin/ Additional information on the application  

A keni qenë ndonjëherë i dënuar për një vepër penale dhe sa jeni dënuar? 

Have you ever been convicted of an offence and what has been the period of your punishment?  

  Jo/ No  

  Po, specifiko veprën penale dhe sa jeni dënuar/ Yes, specify the offence and the duration of punishment  

 

A vuani nga ndonjë sëmundje?  
Do you suffer from any diseases?  

  Jo/ No  

  Po, specifiko sëmundjen:/ Yes, specify the disease: 

 

SEKSIONI D/ SECTION D  

 5. Deklarime përfundimtare/ Final statements  

 

Unë po aplikoj për një leje qëndrimi në Shqipëri dhe nëpërmjet kësaj, konfirmoj me 

nënshkrimin tim që informacioni i paraqitur në këtë aplikim dhe shtojcat e tij janë korrekte 

dhe të sakta. Unë jam i vetëdijshëm se duke u dorëzuar autoriteteve dokumentacioni të rremë 

dhe informacion personal të rremë me shkrim, është një vepër e dënueshme sipas Kodit Penal 

në Shqipëri dhe se informacioni i rremë mund të çojë në refuzimin e lejes së qëndrimit ose të 

heqjes së lejes ekzistuese, riatdhesimi dhe refuzimin e hyrjes në territorin e Shqipërisë. 

 

I am applying for an Albanian residence permit and hereby I duly confirm that the 

information I have given in this application and its appendices is correct and accurate. I am 

aware that providing false personal information and false written documentation to the 

authorities is an act punishable under the Criminal Code in Albania and that providing false 

information may lead to a refusal of a residence permit or the cancelling of an existing permit, 

repatriation and the refusal of entry into the Albanian territory.  

 

 

 

Vendi dhe data                                                                        Nënshkrimi  

Place and date ___________________________________ Signature  _____________________________________________ 
                                                  Emri në shkronja kapitale                                                                                        Name in block letters 

 

 

 

Foto 

Photograph 
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SEKSIONI E/ SECTION E  

  6. Shtojca të detyrueshme/ Compulsory appendices  

Më poshtë janë listuar sqarimet e nevojshme si shtojcat në këtë aplikim për leje qëndrimi. Me dorëzimin e aplikimit duhet të 

paraqiten certifikata origjinale dhe deklarata. Nëse dokumentacioni nuk është në gjuhën shqipe, duhet të përkthehet nga 

përkthyes të autorizuar dhe të legalizohen sipas marrëveshjeve ndërmjet shteteve. 

 

The documents listed below are required as appendices to this residence permit application. The original certificates and 

documents must be presented when submitting the application; if they are not in Albanian, they must be translated by an 

authorized translator and they must be certified.  

 

Bashkëngjitni sqarimet me aplikimin dhe shënoni kutitë poshtë si të përshtatshme. 

Enclose the documents with the application and tick the boxes below as appropriate. 

 Fotokopja e dokumentit të vlefshëm të udhëtimi (origjinali të paraqitet, kur dorëzon kërkesën për leje qëndrimi) 

 Photocopy of valid travel document (the original must be presented when submitting the residence permit application)  

 Dy fotografi (47mm X 36mm) të bëra jo më përpara se 6 muaj nga data e aplikimit 

 Two passport photographs (47mmX36mm),  

 Sqarim për akomodimin (dokumentacionet të përmendura në pikën 2.3)  

 Proof of accommodation (documentation referred to in point 2.3)  

 Dëshmi penaliteti (aplikimet për herë të parë)  

 Criminal record certificate (first-time application) 

 Sqarim i të ardhurave dhe sigurimit shëndetësor (dokumentacione apo sqarime të përmendura në pikën 3.4) 

 Proof of income and health insurance (documentation referred to in point 3.4) 

 

SEKSIONI F/ SECTION F 

 7. Për t’u plotësuar nga zyrtari që pranon aplikimin 

 To be filled out by the official person to whom the application was submitted 
Tipi i lejes që përfitohet: 

 KARTA B                    afati: __________muaj/vite 

 KARTA-BLU-AL       afati: __________muaj/vite 

 
Data:_____________  Nënshkrimi i zyrtarit:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare  

ose pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”,  

mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyri në shtyp më 12.7.2013 

Doli nga shtypi më 12.7.2013 

 

 Formati: 61x86/8 

 

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare 

Tiranë, 2013 

 

 
 

Çmimi 62 lekë 


