
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЭЛЧИЛИГИ 
THE EMBASSY OF THE KYRGYZ REPUBLIC TO CHINA P.R. 

吉尔吉斯共和国驻中华人民共和国大使馆 

ВИЗАЛЫК АНКЕТА 
VISA APPLICATION FORM 

签证申请表 

сүрөт / photo / 照片 
3,5 х 4,5 mm 

Анкетада көрсөтүлгөн маалымат туура экендигин ырастайм.Эгерде 
анкетада көрсөтүлгөн маалымат туура эмес болсо, мен толук 
юридикалык жоопкерчиликти тартам. Кыргыз Республикасынын 
аймагында жүргөнгө жетиштүү акча каражатынын бар экендигин 
далилдейм. 
I confirm that the information given above is correct and complete, for which 
I shall bear all the legal responsibility. I confirm that I have enough money to 
support myself during the trip to the Kyrgyz Republic. 
我保证提交的申请表和其它全部申请材料的真实性和准确性。如果我提
交的信息不真实或不准确,我同意担负法律责任。我证明有充足的资金
支付在吉国停留期间的费用。 

колу / signature / 签名 ______________ 

датасы / date / 日期     ______________ 

Кызматтык белгилер үчүн 

For official use only 

工作人员填写

1. Толук аты-жөнү / Full name / 姓名 

2. Жарандыгы / Citizenship / 国籍 
3. Жынысы / Gender / 性别 
4. Туулган датасы жана жери / Date and place of birth 

出生日期和地点 
5. Идентификациялык картанын номери жана 

колдонулуу мөөнөтү 
Number and validity of ID-card / 身份证号和有效期 

6. Паспорттун номери жана колдонулуу мөөнөтү 
Number and validity of passport / 护照号和有效期

7. Туруктуу жашаган жери, дареги, тел. 
Place of permanent stay, address, phone number 
户籍所在地，地址，电话

8. Иштеген жери жана дареги, ээлеген кызматы 
Place of work and address, occupation 
工作单位名称及地址，现职

9. Билими / Education 
教育状况

10. Баруу максаты / Purpose of visit / 访问目的
11. Кыргыз Республикасында жашай турган дареги 

Places of stay in the Kyrgyz Republic / 在吉国住址 
12. Бара турган жерлер / Places of visit / 计划访问那些地方 

13. Кирүү датасы / Planning date of entry / 入境日期 
14. Чыгуу датасы / Planning date of departure / 离境日期 
15. Кыргызстанга кирген / чыккан датасы (акыркы 3 жолу) 

Dates of your trips to Kyrgyzstan (last 3 trips) 
访问吉国的出入境时间（最后三次）

16. Чакырган тарап / Inviting party / 在吉国接待单位名称

17. Электрондук почтанын дареги, тел. / email and ph. 
电子邮箱，联系电话

18. Суралуучу визанын категориясы, түрү жана 
кирүлѳѳрдүн саны / Applied category and type of visa, 
number of entries / 签证种类,次数 

7
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