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சைப்பிரஸ் தகவல் வழிகாட்டி
«6 வெவ்வேறு ம�ொழிகளில் சைப்பிரஸ் குறித்த ப�ொதுவான தகவல்
வழிகாட்டி»
(செயல் A2, மூன்றாம் நிலை நாடுகளின் மக்களுக்கான
ஒருமைப்பாட்டு நிதி, வருடாந்த நிகழ்ச்சி 2011).

ஐர�ோப்பிய

இந்த வழிகாட்டி தகவல் வழங்கும் ந�ோக்கத்திற்காகத்தான் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது
மேலும் இவற்றில் உள்ள கருத்துக்களுக்கு எந்தவித உரிமையும் க�ோர முடியாது.
இந்த திட்டத்தின் பங்காளர்கள் இதில் நுணுக்கமான, உறுதியானதாக, வெளிப்படைத்
தன்மை க�ொண்டதாக மற்றும் அப்போதுள்ளது வரையிலான தகவல்களை சேர்க்க
தங்களால் இயன்ற முயற்சிகளை செய்துள்ளார்கள், ஆனால் இதன் துல்லியம்
அல்லது முழுமைத் தன்மை குறித்த எந்தவிதமான உத்தரவாதத்தையும் அவர்கள்
அளிக்கவில்லை. இந்த சைப்பிரஸ் தகவல் வழிகாட்டியில் உள்ள தகவல்கள்
நம்பகமான வளங்களான சைப்பிரஸ் சுற்றுலா நிறுவனம், பத்திரிக்கை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம், அமைச்சுகள், அரச சார் அமைப்புகள் மற்றும் அரசு சார்பற்ற
நிறுவனங்கள். ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள தகவல்கள்
யாவும் எந்தவிதமான முன்னறிவிப்புமின்றிய மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவையாகும்.
இந்த வழிகாட்டியில் உள்ள அனைத்துத் தகவல்களும் பெப்ரவரி 2013 - மார்ச்
2013 காலக்கட்டத்தில் சேகரிக்கப்பட்டவையாகும். அதனால் வாசகர்கள் இந்த
வழிகாட்டியில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் நுணுக்கம் த�ொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளிடம் விசாரித்துக் க�ொள்ளலாம். இந்த சைப்பிரஸ் தகவல் வழிகாட்டி
ஒரு வழிகாட்டியாக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எந்த சூழ்நிலைகளிலும்
இதிலுள்ள தகவல்கள் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டதாக கருதப்படக் கூடாது.
இந்த வழிகாட்டியில் உள்ள ஏதேனும் தெறிவற்ற தகவல்களுக்கோ அல்லது
இந்த தகவல்களால் ஏற்படக்கூடிய நேரடி அல்லது மறைமுக பாதிப்பிற்கோ,
மூன்றாம் நிலை நாடுகளின் மக்களுக்கான ஐர�ோப்பிய ஒருமைப்பாட்டு நிதிய�ோ,
அல்லது சைப்பிரஸ் குடியரச�ோ, INNOVADE LI LTD, CARDET LTD மற்றும் த�ொடர்பு /
அதிகாரிகள் ப�ொறுப்பு ஏற்க முடியாது.
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முகவுரை
மூன்றாம் நிலை நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு சைப்பிரஸின்
கலாச்சாரம், வேலை வாய்ப்பு, த�ொழில் வளர்ச்சி, ப�ொருளாதாரம்,
சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி குறித்த ப�ொதுவான தகவல்களை வழங்கும்
ந�ோக்கத்துடன் இந்த வழிகாட்டியானது அறிமுகப் படுத்தப்பட்டதுடன்,
அது மிகவும் வரவேற்க தக்க விடயமுமாகும். உள்நாட்டிலும் மற்றும்
ஐர�ோப்பிய அளவிலும் உள்ள நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த வளங்களிடம்
இருந்து சேகரித்த நுண்ணிய ஆய்வுக்குப் பின்னரே இந்த வழிகாட்டி
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழிகாட்டி மூன்றாம் நிலை நாடுகளைச்
சேர்ந்த மக்கள் சைப்பிரஸின் சமுதாயம் பற்றி புரிந்து க�ொள்ள உதவும்
என்றும் மேலும் அவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் செயல்முறையில்
உதவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தில்
ஒத்துழைப்பளித்து
இதனை
வெற்றிகரமாக
முடிக்க
தங்களது
பங்களிப்பை அளித்த ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான்
எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்ள விரும்புகிறேன்.

அலெக்ஸாண்டர் கெல்வெரிஸ்,
ஒருமைப்பாட்டு நிதிப் பிரிவு (ப�ொறுப்பு அதிகாரி),
உள்நாட்டு விவகார அமைச்சு, சைப்பிரஸ் குடியரசு
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அறிமுகம்
இந்த பதிப்பு மூன்றாம் நிலை நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களை (TCN)
சைப்பிரஸின் சமுதாயத்திலும் மற்றும் இங்குள்ள பணிச் சந்தையிலும்
ஒருங்கிணைப்பதற்கு உதவி செய்வதற்காக சைப்பிரஸ் குடியரசின்,
குறிப்பிட்ட ப�ொதுவான தகவல்களை TCNகளுக்கு வழங்குகிறது. TCN
இடையேயும் மற்றும் இங்குள்ள சமுதாயத்திலும் அவர்கள் அன்றாடம்
செய்யும் பல்வேறு செயல்கள், கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள்
சம்பந்தமாக புரிந்துணர்வு மரியாதை மற்றும் பாராட்டுதலை ஏற்படுத்த
வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்துடன் இந்த சைப்பிரஸ் தகவல் வழிகாட்டி
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
TCN கள் சைப்பிரஸின் ப�ொருளாதாரம்,
சமுதாயம் மற்றும் கலாச்சாரம் பற்றிய ஒரு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை
ஆதரிப்பது தான் இந்த வழிகாட்டியின் அடிப்படை ந�ோக்கமாகும்.
சைப்பிரஸ் தகவல் வழிகாட்டி கீ ழ்கண்ட அத்தியாயங்களைக் க�ொண்ட
ஒன்றாகும்:

1.

சைப்பிரஸின் புவியியல்: இதில் அதன் புவியியல் அமைப்பு,
காலநிலை மற்றும் இயற்கை சூழல் பற்றிய தகவல்கள்
உள்ளது. இதில், நாட்டின் மக்கள் த�ொகையியல் குறித்த
தகவல்களும் மேலும் இந்நாட்டிலுள்ள முக்கியமான நகரங்கள்
குறித்த விளக்கங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

2.

வரலாறு: இதில் காலக்கிரம வரிசையில் வரலாற்றுக்கு
முந்தைய காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை
சைப்பிரஸின் வரலாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

3.

கலாச்சாரம்: சைப்பிரஸின் கலாச்சாரத்தின் முக்கிய
அம்சங்கள் பற்றியும், அதன் வழக்கங்கள் மற்றும்
பாரம்பரியங்களைப் பற்றியும் விளக்குகிறது.

4.

அரசியல் அமைப்பு: இது சைப்பிரஸின் அரசியல் அமைப்பு
பற்றியும், மக்கள் பங்கேற்பு செயல்முறைகள் மற்றும்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தில் சைப்பிரஸ் அங்கம் வகிப்பதையும்
குறித்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

5.

ப�ொருளாதாரம்: இப்பகுதி சைப்பிரஸின் ப�ொருளாதாரம் பற்றி
விளக்குகிறது அதிலும் முக்கியமாக அதன் வங்கி மற்றும்
வரி அறவிடல் முறைகள் பற்றி வலியுறுத்துகிறது, மேலும்
TCN களின் குடிமக்களுக்கென்று பிரத்தியேகமாக உள்ள வங்கி
சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பற்றியும் தெரிவிக்கிறது.

6.

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் த�ொழிலாளர் உறவுகள்: இதில்
வேலைவாய்ப்பின் வகைகள், மற்றும் TCN களுக்கு
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ப�ொறுப்பாக உள்ள அரச துறை நிறுவனங்கள், வேலைவாய்ப்பு
உறவுகள் மற்றும் குடிமையியல் நிலைகள் ஆகியவை
சம்பந்தமான இங்குள்ள பணியாளர் சந்தை குறித்த ஒரு
கண்ணோட்டம் வழங்கப்படுகிறது.

7.

கல்வி: TCNகள் சைப்பிரஸில் தங்கியிருக்கும் ப�ோது அவர்களது
கல்வி உரிமைகள் பற்றி விளக்குகிறது. மேலும் சைப்பிரஸின்
கல்வி முறைமை பற்றியும் விளக்குகிறது.

8.

சுகாதாரப் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக காப்புறுதி சேவைகள்:
சைப்பிரஸின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றியும்
அத்துடன் TCNகளின் உரிமைகள் மற்றும் ப�ொறுப்புகள்
பற்றியும் இது விளக்குகிறது. TCNகளின் சமூக காப்புறுதி
சேவைகள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளையும் குறிப்பிடுகிறது.

9.

பயன்பாட்டு சேவைகளைப் பெறுதல்: TCNகளுக்கு கிடைக்க
வேண்டிய தண் ணீர் வசதி, மின்சாரம், த�ொலைத்தொடர்பு
சேவைகள், இணையம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தபால்
சேவைகள் ஆகியன ப�ோன்ற பல்வேறு பயன்பாட்டு
சேவைகளை இது பட்டியலிடுகிறது.

10.

பயனுள்ள த�ொடர்புகள்: இதில் பயனுள்ள சேவைகள் மற்றும்
நிறுவனங்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கான தகவல்கள்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நம்பகமான அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் பத்திரிக்கை மற்றும் தகவல்
அலுவலகத்தின் பதிப்புகள், சைப்பிரஸ் குடியரசின் அதிகாரப்பூர்வமான
இணையதளம், மற்றும் சைப்பிரஸ் சுற்றுலா நிறுவனம், மற்றும் ஏனைய
நிறுவனங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில்
இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் கூடுதலாக, சம்பந்தப்பட்ட
துறைகளில் வேலை செய்யும் தனிநபர்களிடம் பல நேர்காணல்கள்
நடத்தப்பட்டன.
சைப்பிரஸ் தகவல் வழிகாட்டி, சர்வதேச ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி
மையம், CARDET LTD (www.cardet.org) ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன்
INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu) என்ற நிபுணத்துவம் வாய்ந்த
நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சைப்பிரஸ் குடியரசின் உள்நாட்டு
விவகார அமைச்சின் ஒருமைப்பாட்டு நிதிப் பிரிவுதான் இதற்கான
த�ொடர்பு / ப�ொறுப்பு அதிகாரம் க�ொண்டதாகும். இத்திட்டத்திற்கு
மூன்றாம் நிலை நாடுகளின் மக்களுக்கான ஐர�ோப்பிய ஒறுமைப்பாட்டு
நிதி (75%) மற்றும் சைப்பிரஸ் குடியரசு (25%) இணைந்து நிதியுதவி
வழங்கியுள்ளன.
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ெக�ன்யா
��க்கிய இரா�வத்தின்
கட்�ப்பாட்�க்�ள் உள்ள ப�திகள்

Kato Pyrgos

Astromeritis

பாமெகாஸ்தா

Lakatameia
Latsia

Polis

Paralimni

Kakopetria
Aradippou

Pegeia

Dromolaxia

லார்கனா

Agia Napa

Choirokoitia
Germasogeia

Geroskipou
Pissouri

மத்தியதைரக் கடல்

சி�யா
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நாட்டைப் பற்றிய கண்ணோட்டம்
உத்திய�ோகபூர்வ பெயர்

சைப்பிரஸ் குடியரசு

சனத்தொகை

952.100 (2011)

தலைநகரம்

நிக்கோசியா

பரப்பளவு

9,251

காலநிலை

-மத்தியதரைக்கடல் காலநிலை
-வெப்பமான, உலர் வெயில் காலம் மற்றும் குளிர்ச்சியான குளிர்காலம்
-மிதமான வெப்பநிலை 19.2 °C (67 °F)
-மிதமான சாரீரப்பதன் 61.7%

உத்திய�ோகபூர்வ ம�ொழிகள்

கிரேக்கம், துருக்கிய ம�ொழி

மதக் குழுக்கள்

-கிரேக்க பழமைப்பற்றுள்ளோர் 78%
-இஸ்லாமியர்கள் 18%
-மர�ோனியர்கள், ஆர்மீனியர்கள், லத்தீன் இனத்தவர்கள்

வாழ்நாள்

-ஆண்கள்:
-பெண்கள்:

இறக்குமதிகள்

நுகர்வுப் ப�ொருட்கள், பெட்ரோலியம் மற்றும் உராய்வு நீக்கிகள், இயந்திரம்,
ப�ோக்குவரத்து உபகரணம்

ஏற்றுமதிகள்

சிட்ரஸ், உருளை, மருந்துகள், சிமெண்ட், துணிகள், ஆலிவ் உற்பத்திகள்,
பால் ப�ொருட்கள்

ஒரு குடிமனுக்கான
ஒட்டும�ொத்த உள்ளாட்டு
உற்பத்தி

சதுர கிமீ

4%

77.9 ஆண்டுகள் (2009)
82.4 ஆண்டுகள் (2009)

€20.500 (2012)
(EUR)

நாணயம்

யூர�ோ

நாணயமாற்று விகிதம்

1

நாட்டிற்கான இணைய
குறியீடு

cy and .eu

நாட்டிற்கான த�ொலைபேசி
குறியீடு

+357

யூர�ோ

= 1.28071 அமெரிக்க

டாலர்கள்

(March 2013)

(ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் அங்கத்தவர்களாக)

ஒட்டும�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: ஒட்டும�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி – இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அந்த நாட்டிற்குள்
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சந்தை மதிப்பாகும்
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சைப்பிரஸின்
புவியியல்
1.1 புவியியல் ரீதியான அமைவு
சைப்பிரஸ் ஆனது சார்டினியா மற்றும் சிசிலி தீவுகளுக்குப் பிறகு,
9.251 சதுர கில�ோமீ ற்றர்களைக் க�ொண்டு மத்திய தரைக் கடலிலுள்ள
மூன்றாவது பெரிய தீவாகும். இது கிரீஸிலிருந்து (ர�ோடஸ் - கர்பத�ோஸ்
தீவுகள்) 380 கிமீ தூரத்தில், எகிப்தின் வடக்காக 300 கிமீ இல், சிரியாவின்
மேற்காக 105 கிமீ இல் மற்றும் துருக்கியின் தெற்காக 75 கிமீ இல்
மத்திய தரைக் கடலின் வட-கிழக்கு மூலையில் அமைந்துள்ளது.

ஐேராப்பா
இத்தாலி

��க்கி
கிேரக்கம்

ைசப்ப�ரஸ்

ெலபனான்

இஸ்ேரல்

லிப�யா

சி�யா

ஆசியா

எகிப்�

ஆப��க்கா
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1.2 வானிலை – காலநிலை
சைப்பிரஸில் வெப்பமான உலர்ந்த க�ோடைக் காலங்களும், மழை
அதிகமான மென்மையான குளிர் காலங்களும் அடங்கும் தீவிரமான
மத்திய தரைக் கடலுக்குரிய காலநிலை உள்ளது. வருடம் முழுவதும்,
ஈரப்பதன் மட்டங்கள் சராசரியிலிருந்து சிறிதளவு குறைவு வரை (65% 95%) மாறுகிறது. சைப்பிரஸ் க�ோடை கால மாதங்களில் நாள�ொன்றுக்கு
11.5 மணித்தியாலங்களும், குளிர் நேரத்தில் 5.5 மணித்தியாலங்களும்
பிரகாஷமான சூரிய வெளிச்சத்தைப் பெற்றுப் பயனடைகிறது. கீ ழுள்ள
அட்டவணை, சைப்பிரஸின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் குளிர் மற்றும்
க�ோடை மாதங்களில் நிலவும் சராசரி குறைந்தபட்ச மற்றும் சராசரி
அதிகபட்ச வெப்பநிலைகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
சராசரி குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலைகள்
நகரங்கள்/
பகுதிகள்

குளிர் காலத்தின்போது
சராசரி குறைந்தபட்ச
வெப்பநிலை

க�ோடை
காலத்தின்போது சராசரி
அதிகபட்ச வெப்பநிலை

நிக்கோசியா

23-10 ο C

37-44ο C

லிமாஸ�ொல்

22-12 ο C

34-42ο C

லார்கனா

22 -11 ο C

33-40ο C

பாப்போஸ்

23 -12 ο C

30-35ο C

ப்ரோட்ரோம�ோஸ்
(ட்ரூட�ொஸ்)

14-6 ο C

27-35ο C

பாமக�ொஸ்தா

21-11 ο C

32-38ο C

1.3 இயற்கைச் சுற்றாடல்
சைப்பிரஸ் அதன் இரண்டு பிரதான மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களுக்காக
பிரபலமானது: தீவின் தென்மேற்குப் திசையில் நீண்டு தென்படும்
ட்ரூட�ொஸ் மலைத் த�ொடர் மற்றும் சைப்பிரஸின் வட கடற்கரைப்
பக்கமாகவுள்ள
பென்ரடாக்ரில�ொஸ்
மலைகள்.
அதியுயர்
சிகரம்
ட்ரூட�ொஸின். இது 1,951 மீ ற்றர்கள் உயரமானது.
சைப்பிரஸிலுள்ள தாவர வளர்ச்சியில், சாதாரண மற்றும் அரிய
இனங்கள்
இரண்டுமுள்ள
பல்வேறு
வகையான
தாவரங்கள்
உள்ளன. நிலத்தோற்ற பல்வகைத்தன்மை மற்றும் உருவவியலின்
கலவையானது,
தீவில்
வாழ்கின்ற
பல்வேறு
விலங்குகளுக்கு
இன்றியமையாத தாவர வளர்ச்சியின் செழுமைக்கும் இயற்கைச்

சைப்பிரஸ் ம�ௌஃப்ளொன்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்
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சரணாலயங்களின் உருவாக்கத்துக்கும் வழிவகுக்கிறது. ஒரு சிறப்பு
விலங்கு
மற்றும்
சைப்பிரஸின்
தேசியச்
சின்னம்
“சைப்பிரஸ்
ம�ௌஃப்ளொன்” என்றழைக்கப்படும் காட்டுச் செம்மறியின் ஒரு உப
இனக் குழுவாகும், இது தீவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள இனங்களில்
ஒன்றாகும்.

1.4 சனத்தொகையியல்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் புள்ளிவிபரச் சேவை தயாரித்த 2011 இன்
சனத்தொகை அறிக்கையின்படி, சைப்பிரஸின் ம�ொத்த சனத்தொகை
2011 இல் மதிப்பிட்டதன்படி 952.100 ஆக இருந்தது, இவர்களில்:


684,000



90,100



178,000

பேர் தங்களின் த�ோற்றத்தை மர�ோனைற்றுகள்,
ஆர்மேனியர்கள் மற்றும் இலத்தீனைச் சேர்ந்தவர்கள்
உள்ளிட்ட கிரேக்க சைப்பிரியர்களாக வரையறுத்துள்ளனர்,
இவர்கள் ம�ொத்த சனத்தொகையின் 71.8% ஐ பிரதிநிதித்துவம்
செய்தனர்.
பேர் தங்களின் த�ோற்றத்தை துருக்கிய
சைப்பிரியர்களாக வரையறுத்தனர், இவர்கள் ம�ொத்த
சனத்தொகையின் 9.5% ஐ பிரதிநிதித்துவம் செய்தனர்.
பேர் ஐர�ோப்பிய மக்களாகவும் மூன்றாம் நாட்டுப்
பிரஜைகளாகவும் (TCN கள்) இருந்தனர், இவர்கள் ம�ொத்த
சனத்தொகையின் 18.7% ஐ பிரதிநிதித்துவம் செய்தனர்.

1.5 நகரங்கள் – மாவட்டங்கள்
சைப்பிரஸ் ஆனது ஒவ்வொன்றும் அதன் நிர்வாகத் தலைநகரத்தின்
பெயரைச்
சூட்டியுள்ள
6
மாவட்டங்களாகப்
பிரிக்கப்படுகிறது.
அவையாவன:


நிக்கோசியா



லிமாஸ�ொல்



லார்கனா

	பாப்போஸ்

நிக்கோசியாவின் பரந்த பார்வை
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

	பாமக�ொஸ்தா


கெரின்யா	

ஒவ்வொரு மாவட்டமும் உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் கீ ழுள்ள ஒரு
மாவட்ட அதிகாரியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மாவட்ட அதிகாரி தனது
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து அமைச்சுக்களின் நடவடிக்கைகளையும்
ஒருங்கிணைக்கிறார்.
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நிக்கோசியா
சிக்கோசியா சைப்பிரஸின் தலைநகரமாகும், இது சைப்பிரஸின்
மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இது சுறுசுறுப்பான, நவன
ீ
மயமான,
ஒரு வர்த்தக மையம் மற்றும் ஒரு வியாபார மையம். இது
பிரதான அரசாங்க அலுவலகங்களைத் தன்னகத்தே க�ொண்டுள்ளது.
இவற்றில்
ஜனாதிபதி
மாளிகை,
பிரதிநிதிகளின்
இல்லம்,
அமைச்சுக்கள், வெளிநாட்டுத் தூதரகங்கள் மற்றும் உதவித் தூதரக
அலுவலகங்கள் ஆகியவையும், அத�ோடு TCN களுக்குப் பயனுள்ளதாக
இருக்கக்கூடிய அரசாங்கச் சேவைகள் மற்றும் திணைக்களங்களின்
தலைமையகங்களும் அடங்குகின்றன. பல்கலாச்சார சுற்றாடலுக்குப்
பெயர்பெற்ற நிக்கோசியா, தனது முக்கிய பல உள்நாட்டு மற்றும்
சர்வதேச நிறுவனங்களின் தலைமையகங்களுக்கு மட்டுமல்லாது,
மூன்றாம்
நாட்டுப்
பிரஜைகளுக்கான
அரசாங்க
சேவைகளில்
பெரும்பாலானவற்றுக்கும் இடமளிக்கிறது. நிக்கோசியா நகரசபையின்
சனத்தொகை 54,542 குடியிருப்பாளர்கள் என்று மதிப்பிடப்படுகின்ற
அதேவேளை, நிக்கோசியா மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்களின் ம�ொத்த
எண்ணிக்கை 324,952 (2011) என மதிப்பிடப்படுகிறது.

நிக்ேகாசியா

சென்று பார்ப்பதற்குரிய இடங்கள்
லேட்ராவின் தெரு: நிக்கோசியாவின் பழைய நகரத்தில் அமைந்துள்ள
லேட்ராவின் தெருவானது பெருநகரிலுள்ள சுறுசுறுப்பான வணிகப்
பகுதிகளில்
ஒன்றாகும்,
இது
பாதசாரிகளுக்கே
முக்கியமாக
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரிய
திணைக்களக்
கடைகளும்
சிற்றுண்டிச்சாலைகளும் இந்தத் தெருவின் பிரதான இயல்புகளாகும்.
அதலஸ்ஸா தேசிய வனப் பூங்கா: தலைநகரத்தின் தென்கிழக்குப்
பகுதியில்
அமைந்துள்ள
அதலஸ்ஸா
தேசிய
வனப்
பூங்கா
அப்பகுதிக்குரிய விலங்குகளையும் தாவரங்களையும் உள்ளடக்கிய
ஒரு பரந்த பசுமையான பகுதியாகும். பூங்கா வன பரிபாலனம் மற்றும்
பயிர்ச்செய்கை ஆராய்ச்சிக்கு உபய�ோகிக்கப்படுகிறது. மேலும் இது
புத்துணர்வூட்டும் செயல்பாடுகளுக்கான இடத்தை அளிக்கிறது.

லேட்ராவின் தெரு
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்
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லிமாஸ�ொல்
லிமாஸ�ொல்
100,468
(இந்த
எண்ணிக்கை
லிமாஸ�ொல்
நகரசபைக்குரியதைக் குறிப்பிடுகிறது, இதேவேளை இந்த மாவட்டத்தில்
வசிக்கின்ற சனத்தொகை 234,204 பேர் என மதிப்பிடப்படுகிறது) என்ற
மதிப்பிடப்பட்ட சனத்தொகையுடன் தீவிலுள்ள இரண்டாவது பெரிய
நகரம். லிமாஸ�ொல் அத்தீவின் பிரதான துறைமுகத்தை வழங்குகிறது
மற்றும் இது ஒரு முக்கிய சுற்றுலா சிறப்புவாய்ந்த ப�ொழுதுப�ோக்கு
இடமாகும். இது நாட்டின் பிரதான வைன் த�ொழிற்சாலைகளுக்கும்
இல்லமாகும். இந்நகர் தீவின் மிகவும் உற்சாகமான திருவிழாக்களில்
இரண்டுக்கும் பிரபலமானது: மூலமுதல்கள் மீ ண்டும் பண்டைய
வழக்கங்களுக்குத்
திரும்பிச்
செல்லும்
வசந்தகால
கார்னிவல்
க�ொண்டாட்டங்கள்,
அத�ோடு
ஒவ்வொரு
செப்ரம்பம்
மாதமும்
நடாத்தப்படும் வைன் திருவிழா.

லிமாஸ�ொல் - க�ொல�ோஸ்ஸி
மத்தியகாலக் அரண்மனை
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

லிமாேஸால்

சென்று பார்ப்பதற்குரிய இடங்கள்
லிமாஸ�ொல் மத்தியகால க�ோட்டை/அருங்காட்சியகம்: பதின்மூன்றாம்
நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட மத்தியகால க�ோட்டை பழைய நகரத்தின்
மத்தியில்
அமைந்துள்ளது,
இதன்
பாதுகாக்கப்பட்ட
மத்தியகால
கட்டடக்கலைக்காக புகழ்பெற்றது. இதன் வடிவமைப்பானது சைப்பிரஸ்
மத்தியகால அருங்காட்சியகம் எனப்படும் புதிய அருங்காட்சியத்தை
அமைக்கும் ந�ோக்கில் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம் இரண்டிலுமே
உருமாற்றப்பட்டது.
நகரசபைத் த�ோட்டங்கள்: நகரசபைத் த�ோட்டங்கள், ஒவ்வொரு செப்ரம்பர்
மாதத்திலும் வைன் திருவிழா நடைபெறுகின்ற லிமாஸ�ொல்லின்
கடற்கரைய�ோரச் சாலை நீளத்துக்கு அமைந்துள்ளது.
சைப்பிரஸின் புவியியல21
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லார்னகா
உள்ளூர் அதிகாரசபையின் சனத்தொகை 51,214 என மதிப்பிடப்படும்
அதேவேளை, மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 142,714
என மதிப்பிடப்படுகிறது. இலார்னகா அதன் சிறிய துறைமுகத்துக்கு,
ஃபினிக�ௌட்ஸ் எனப்படும் பனைமர இனங்கள் நடப்பட்ட கடல் முகப்பு
நீளத்துக்குள்ள அதன் உல்லாச வதிக்கு
ீ
மற்றும் இன்றியமையாத
கலாச்சார
முக்கியத்துவமுள்ள
அதன்
கிறிஸ்தவ
மற்றும்
இஸ்லாமியக் க�ோயில்களுக்குப் பெயர்பெற்றது. தீவின் மிகப்பெரிய
விமானநிலையமான இலார்னகா சர்வதேச விமானநிலையம் இந்நகரின்
சுற்றுப்புற எல்லையில் அமைந்துள்ளது. விமானநிலையத்தின் கிழக்குப்
பக்கத்தில், மக்கள் பிரபலமான மாகென்ஸீ கடற்கரையை மகிழ்ச்சியுடன்
அனுபவிக்கலாம்.

லார்னகா உப்பு ஏரியில்
நாரைகள், அலிகி புகைப்படம்:
சைப்பிரஸ் சுற்றுலா நிறுவனம்

இலார்னகா

சென்று பார்ப்பதற்குரிய இடங்கள்
இலார்னகா உப்பு ஏரி: நாரைகள் ப�ோன்ற குடிப்பெயரும் பறவைகளில்
ஏராளமானவை தமது குடிபெயரும் பாதைகளிலுள்ள இந்த அருகாமை
ஏரியில் அடைக்கலம் அடைகின்றன. உப்பு ஏரி ஹலா சுல்தான் ரெக்கே
பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
பினிக�ௌட்ஸ் கடற்கரை: ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரக் கணக்கான
மக்கள் வந்துப�ோகும் ஃபினிக�ௌட்ஸ் கடற்கரை சைப்பிரஸிலுள்ள
மிகப் புகழ்பெற்ற கடற்கரைகளில் ஒன்றாகும். பினிக�ௌட்ஸ் சதுக்கம்
எனப்படும் கடற்கரை நீளத்துக்குள்ள பகுதியே நகரின் மேற்கோள்
புள்ளியாகும், இது அதன் சிற்றுண்டிச்சாலைகள், மதுச்சாலைகள் மற்றும்
தவறணைகளுக்கு பெயர்பெற்றது. இப்பகுதி க�ோடை காலத்தில் இருவார இலார்னகா கட்டக்லிஸ்மோஸ் கண்காட்சி நடக்கும் இடமாகச்
சேவையாற்றுகிறது.

பினிக�ௌட்ஸ் கடற்கரை
புகைப்படங்கள்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
2010 (மல்ரிமீ டியா
விளக்கக்காட்சி)
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பாப்போஸ்
பாப்போஸ் நகரசபை 32,844 என்ற மதிப்பிடப்பட்ட சனத்தொகையைக்
க�ொண்டு சைப்பிரஸின் தென்மேற்குப் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.
இம்மாவட்டத்தின் சனத்தொகை 88,115 என மதிப்பிடப்படுகிறது.
பண்டைக்காலத்தில் பெரியத�ொரு காலப்பகுதியாக பாப்போஸ் இத்தீவின்
தலைநகரமாக இருந்தது. பாப்போஸ் சர்வதேச விமானநிலையம்
நாட்டின்
இரண்டாவது
பெரிய
விமானநிலையமாகும்.
நாட்டின்
தலைநகரத்திலிருந்து நகரின் அமைவிடம் மற்றும் தூரம் காரணமாக,
அப்பகுதியில்
வசிப்பவர்களுக்கு
சிறப்பான
சேவையாற்றுவதற்கு
அனைத்து
அரசாங்க
சேவைகளும்
உள்ளூர்
அலுவலகங்களை
வைத்திருக்கின்றன.

பாப்ேபாஸ்

சென்று பார்ப்பதற்குரிய இடங்கள்

பெட்ரா ட�ௌ ர�ோமிய�ோ
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

பெட்ரா ட�ௌ ர�ோமிய�ோ - ஆஃப்ரோடைற் பாறை: பெட்ரா ட�ௌ
ர�ோமிய�ோ லிமாஸ�ொல் மற்றும் பாப்போஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையில்
அமைந்துள்ளது. கிரேக்க புராணத்தின்படி, அழகு மற்றும் அன்பின்
பெண் கடவுளான ஆஃப்ரோடைற் இந்தப் பகுதியில் நுரைக்கின்ற
கடலிலிருந்து உதித்தார். சராசென்களிடத்தில் பாரிய பாறை ஒன்றைப்
பிளந்து அவர்களின் கப்பல்களை அழித்ததால் தீவுக்குள் நுழையாமல்
அவர்களைத் தடுத்த பைசந்தைன் வரர்
ீ டிஜெனிஸ் அக்ரிதாவின் சுழலும்
புராணங்களுடன் பெட்ரா ட�ௌ ர�ோமிய�ோ த�ொடர்பானது. அப்பாறை
இப்போதும் அந்த இடத்தில் உள்ளது, ஆகவே அப்பிரதேசத்துக்கு அதன்
பெயர் வழங்கப்படுகிறது.
அகமாஸ் தேசியப் பூங்கா: அகமாஸ் தேசியப் பூங்கா தாவரங்கள் மற்றும்
விலங்குகளைப் ப�ொறுத்தவரையில் சைப்பிரஸிலுள்ள செழுமைமிக்க,
மிக அழகான இடம் எனப்படுகிறது. மேலும் இது பல்வேறு இனப்
பறவைகளுக்கும். பூங்காவின் ஒரு கணிசமான பகுதி சைப்பிரஸ்
வனப்பரிபாலனத் திணைக்களத்தில் பாதுகாப்பின் கீ ழ் உள்ளது.
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புகைப்படம்: பத்திரிக்கை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்
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பாமக�ொஸ்தா
1974
இல்

துருக்கியர்கள்
படையெடுப்புக்கு
முன்னர்,
ஃபமகஸ்ட்டா
சைப்பிரஸின்
மிகப்
புகழ்பெற்ற
சுற்றுலாப்பயண
ப�ொழுதுப�ோக்கிடமாகவும்,
அத�ோடு
மிக
முக்கியமான
வர்த்தக
மையமாகவும்
இருந்தது.
பாமக�ொஸ்தா
நகர்
மற்றும்
அதன்
மாவட்டத்தின் மிகப்பெரிய பகுதி ஆகியவை துருக்கிய கைப்பற்றல்
காரணமாக சைப்பிரஸ் குடியரசினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை.
துருக்கியப் படையெடுப்புக்குப் பின்னர், ஃபமகஸ்ட்டா பகுதியின்
அரசாங்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆயியா நாபா மற்றும்
புர�ோதராஸ் ஆகியவை சுற்றுலாப்பயண ப�ொழுதுப�ோக்கிடங்களாக
மாற்றப்பட்டுள்ளன.
இதனால்
அவை
சுற்றுலாப்பயணிகள்
மற்றும் உள்ளூர்மக்கள் என இருபகுதினருக்கும் இடையே மிகப்
பிரபலமடைந்துள்ளன.

கடற் பார்வை - பாமக�ொஸ்தா
பகுதி
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

பாமெகாஸ்தா

சென்று பார்ப்பதற்குரிய இடங்கள்
கேப் கிரெக�ோ: காவ�ோ கிரெக�ோ எனவும் அழைக்கப்படும் கேப்
கிரெக�ோ தேசிய வனப் பரிபாலனப் பூங்காவாகவும், பாதுகாக்கப்பட்ட
மற்றும்
பிரத்தியேகமான
இயற்கை
அழகுப்
பகுதியாகவும்
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,
இங்கு
ஒருவர்
சிறப்புவாய்ந்த
செங்குத்துப்பாறை
உருவாக்கத்தை
வியந்துபார்க்கலாம்.
இது
சைப்பிரஸின் தென்மேற்கில், ஆயியா நாபா மற்றும் புர�ோட்டராஸுக்கு
இடையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இது நீரில் மூழ்கி, கடல் உலகை
ஆராய்வதற்கான ஒரு பிரபல இடத்தை உருவாக்குகிறது.

கேப் கிரெக�ோ
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்
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கெரின்யா
சைப்பிரஸின் வட கடற்கரையில் அமைந்துள்ள கெரின்யா, தீவின் ஆறு
மாவட்டங்களிலும் மிகச்சிறியதாகும். பென்ரடாக்ரில�ொஸ் மலைகள்,
கைரேனியா மலைப் பிரதேசத்தின் மேற்குப் பாதியை அடக்கியிருக்கிறது.
கிரேக்க சைப்பிரியர்கள், துருக்கிய படையெடுப்புக் காரணமாக 1974
இல்
நகரை
விட்டு
வெளியேறுமாறு
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.
அப்போதிலிருந்து, நகர் சைப்பிரஸ் குடியரசினால் கட்டுப்படுத்தப்
படுவதில்லை.
கெரின்யா துறைமுகம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

ெக�ன்யா

சைப்பிரஸின் புவியியல25
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வரலாறு
2.1 அறிமுகம்
சைப்பிரஸ் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐர�ோப்பா ஆகிய மூன்று
கண்டங்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் அமைய பெற்றுள்ளது. புவியியல்
ரீதியாகவும் ப�ோர் உக்திகளுக்கு ஏதுவான வகையிலும் இது கிழக்கிற்கும்
மேற்கிற்கும் இடைப்பட்ட கேந்தரை நிலையத்தில் அமைந்துள்ள
காரணத்தால் பண்டைய காலம் முதலே இது அனைவராலும் கவரப்பட்ட
பகுதியாக திகழ்ந்துள்ளது. அதன் விளைவாக பல அந்நிய நாட்டவராலும்
பல்வேறு நாகரீகங்களாலும் இதன் மீ து படையெடுப்புகள் த�ொடர்ந்தன.
இந்த தீவின் மிகவும் முக்கியமான வரலாற்றுக் காலங்களை கீ ழ்கண்ட
அட்டவணை சுருக்கமாக விளக்குகிறது.

சைப்பிரஸின் வரலாற்றுக் காலங்கள் பற்றிய ஒரு
சுருக்கமான கண்ணோட்டம்
திகதி
கி.மு. 8200

1050

அடிப்படை அமைவிடங்கள்

வரலாற்றுக்கு




செப்பு உல�ோகத்தின் கண்டுபிடிப்பு



மத்திய தரைக்கடல் படுகையில் ஒரு முக்கியமான
கலாச்சார மையமாக சைப்பிரஸ் வளர்ச்சி கண்டது



அஸ்ஸிரியா,
எகிப்த்து
மற்றும்
பாரசீயரின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் த�ொடர்ந்து சைப்பிரஸ் இருத்தல்



மாவரர்
ீ
அலெக்ஸாண்டர் பாரசீயர்களின் பிடியில் இருந்து
சைப்பிரஸை விடுவித்தார்



உர�ோமானியர்
காலத்தில்
சைப்பிரஸ்
உர�ோமானியர்
நிர்வாக முறையை அமுளில்கொண்டிருந்தது.



சைப்பிரஸின்
தேவாலயத்தின்
செயல்பாட்டிற்கான அங்கீகாரம்



சைப்பிரஸிற்கு
எதிராக
அரேபியர்கள்
அழிவை ஏற்படுத்தும் முதல் முற்றுகை




அரசர் ரிச்சட் தி லயன்ஹார்ட் சைப்பிரஸை முற்றுகையிடுதல்




இலத்தீன் தேவாலயத்தின் மீ தான கட்டுப்பாடு



வெனிசியர்கள்
காலத்தில்
நிக்கோஸியா
பாமகுஸ்டா சுவர்கள் கட்டப்பட்டன




கிரேக்க பள்ளிக்கான அடித்தளம்

முற்பட்ட காலம்

கி.மு .1050
கி.பி. 330

கி.பி. 330

–

காலம்

–

- 1191

கி.பி. 1191

- 1489

கி.பி. 1489

- 1571

கேத்திரக்கணித
காலம்,
புராதனக்காலம்,
பண்டைய
காலம்,
ஹெலினிஸ்டிக்
காலம் மற்றும்
உர�ோமானியர்
காலம்

பைசாந்தியக்
காலம்

ப்ராண்ஸியர்
காலம்

வெனிசியர்களின்
ஆட்சி
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ஒன்றாக சைப்பிரஸ் உருவெடுத்தது

அரசர் ரிச்சர்டு தி லயன்ஹார்ட்
நாட்டினரிடம் விற்றுவிடுத்தல்

தன்னிச்சையான
மேற்கொண்ட

சைப்பிரஸை

பிரஞ்சுக்காரர்கள்
சைப்பிரஸ்
வெனிசியர்களிடம் ஒப்படைத்தார்கள்

பிரஞ்சு

இராச்சியத்தை
மற்றும்

சைப்பிரஸுக்கான ஒட்டோமேன்களின் படையெடுப்பு
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கி.பி. 1571-1878

கி.பி. 1878

கி.பி. 1960

- 1960

-

ஒட்டோமேன்
ஆட்சி

பிரித்தானியர்
ஆட்சி

சுதந்திரம் -

தற்போதைய

தற்போதைய

காலம்

காலம்




பள்ளிகளை ஆரம்பித்ததன் வாயிலாக கிரேக்கர்களின்
ம�ொழி மற்றும் மதத்தினை பாதுகாப்பதற்கு தேவாலயங்கள்
வாயிலாக ப�ோராட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன
பேராயர் கைப்ரியான�ோஸ் தூக்கிலிடப்படுதல்
துருக்கி சைப்பிரஸை இங்கிலாந்திடம் ஒப்படைத்தது



நிர்வாக மற்றும் சட்ட கட்டமைப்புகளை பிரித்தானியர்கள்
சைப்பிரஸில் மறுசீரமைத்தல்



பிரித்தானியரின் ஆட்சிக்கு எதிராக EOKA இன்
சைப்பிரஸ்
ப�ோராட்டக்காரர்கள்
நிறுவனம்)
சைப்பிரஸ் மக்கள் ப�ோராட்டம் 1955 – 1959



சைப்பிரஸ் தனது சுதந்திரத்தைப் பெற்று ஒரு ஜனநாயக
நாடானது (1960)



துருக்கிய
சைப்பிரஸ்
சமுதாயத்தினர்கள்
அரசு
அமைப்புகளில் இருந்து வெளியேற்றப் பட்டார்கள் (1963)



எதென்ஸ் தலைமையிலான இராணுவப் ப�ோராளிகளால்
ஆட்சி கைப்பற்றப்பட்டது (1974)





துருக்கியர் சைப்பிரஸ் மீ து படையெடுப்பு (1974)



யூர�ோ நாணய முறையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (2008)

(தேசிய
கிரேக்க

தீவின் 37% பகுதியை துருக்கியப் படையினர் ஆக்கிரமித்தனர்
சைப்பிரஸ்
ஐர�ோப்பிய
ஒருங்கிணைக்கப்படுதல் (2004)

ஒன்றியத்துடன்

அடுத்த பகுதிகளில் ஒவ்வொரு காலக்கட்டத்தைப் பற்றிய ஒரு விளக்கம்
அளிக்கப்படும்.

2.2 வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் (கி.மு. 8200 - 1050)
இந்தக் காலத்தில், அங்கிருந்த மக்கள் முக்கியமாக மீ ன்பிடித்தல்,
வேட்டையாடுதல் மற்றும் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். செம்பு
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின் இந்த தீவில் வாழும் மக்களது வாழ்விலும்
கலாச்சாரத்தில் மாற்றங்கள் மற்றும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதில்
ஒரு முக்கிய பங்கை வகித்தது. சைப்பிரஸ் செம்பு உற்பத்தி மற்றும்
வர்த்தகத்திற்கான முக்கிய மையமாக மாறியது. 13 ஆம் நூற்றாண்டின்
இறுதிக் காலம் இத்தீவில் ஆச்சேயியன் வர்க்க கிரேக்கர்கள் முதலில்
குடியேறிய காலமாக வரலாற்றில் குறிக்கப்படுகிறது.

2.3 கேத்திரக் கணிதக் காலம் முதல் உர�ோமானியக்
காலம் வரை (கிமு 1050 - கிபி 330)
கேந்திக்கணிதக் காலம், புராதனக் காலம் மற்றும் பண்டையக்
காலம்
இந்தக்
காலத்தில்
சைப்பிரஸ்
நகரின்
பத்து
இராச்சியங்கள்
தங்களது
சுதந்திரத்தை
பாதுகாத்துக்கொள்ள
ப�ோராடின
ஆனால்
இறுதியில் அவர்கள் வெளிநாட்டு படையெடுப்புகளால் த�ொடர்ந்து
கைப்பற்றப்பட்டனர். அவ்வாறு படையெடுத்தவர்களில் அசிரியர்கள்,
எகிப்த்தியர்கள் மற்றும் பாரசியர்கள் ஆகிய�ோர் அடங்குவர். அக்கால

செப்பு நாணயங்கள்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
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பகுதியில் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் ஒரு விசேஷமான கலாச்சார
மற்றும் அரசியல் மையமாக சைப்பிரஸ் உருவெடுத்தது.

ஹெலினிஸ்டிக் காலம்
மாஸிட�ோனியாவின் மன்னரான மாவரர்
ீ
அலெக்ஸாண்டர் கி.மு.
332 ஆம் ஆண்டு பாரசீயர்களிடம் இருந்து சைப்பிரஸை விடுவித்து
இத்தீவினை
தனது
இராச்சியத்திற்குள்
இணைத்தார்.
அப்போது
உருவாக்கப்பட்டிருந்து புதிய நகரின் இராச்சியங்கள் ஒழிக்கப்பட்டு
இத்தீவு
மீ ண்டும்
ஒன்றிணைக்கப்பட்டது.
பாப்போஸ்
இதன்
தலைநகரமாக
அதிகாரப்பூர்வமாக
அறிவிக்கப்பட்டது.
இத்தீவில்
அதற்கு பிறகு நிலவி வந்த அமைதியான காலமானது இத்தீவிற்கு ஒரு
முன்னேற்றம் நிறைந்த காலமாக திகழ்ந்தது. இறுதியாக, கி.பி. 58 இல்
பைசாந்தியரின் கிழக்கு உர�ோமானிய ஆட்சியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
வந்தது. பாப்போஸில் உள்ள “அரசர்களின் கல்லறை” அந்தக்காலத்தின்
குறிப்பிடும்படியான நினைவுச் சின்னமாக இருந்தது.

அரசர்களின் கல்லறைகள்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

உர�ோமானியர் காலம்
தங்களது திருத்தூதர் பணிக்காக இந்த தீவிற்கு வந்தப�ோது அப்போஸ்தல்
பவுல் மற்றும் பர்னபாஸ் மூலமாக இத்தீவு கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாற்றம்
பெற்றதே உர�ோமானியர் காலத்தில் (கிமு 30 - கிபி 330) சைப்பிரஸின்
வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய அமைவிடமாகும். ப�ொதுவாக உர�ோமானியர்
காலத்தில் சைப்பிரஸின் கலாச்சாரத்தில் மாபெரும் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது.
இந்த வளர்ச்சிக்கான ஒரு சில முக்கியமான உதாரணங்களாக ச�ோல�ோய்
மற்றும் க�ௌரியன் நாடக அரங்கங்களை கூறலாம்.

2.4 பைசாந்தியர் காலம் (கிபி 330 - 1191)
சைப்பிரஸின்
தேவாலயத்தின்
தன்னிச்சையான
செயல்பாடு:
பைசாந்தியர்
காலத்தில்
பைசாந்தியர்
இராச்சியம்
என்று
அழைக்கப்படும் உர�ோமானிய இராச்சியத்தின் கிழக்குப் பகுதியில்
சைப்பிரஸ் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. மிகக் கடுமையான முயற்சிக்குப்
பின்னர் சைப்பிரஸின் தேவாலயம் தன்னிச்சையாக இருப்பதிலும்
முழுவதும் சுதந்திரமாக செயல்படுவதிலும் வெற்றி பெற்றது. கி.பி.
488 ஆம் ஆண்டில், சைப்பிரஸ் தேவாலயத்தின் தன்னிச்சையான
செயல்பாட்டை அங்கீகரித்த பைசாந்திய அரசரான ஸின�ோனாஸ்,
சைப்பிரஸின்
பேராயருக்கும்
அவரைத்
த�ொடர்ந்து
அப்பதவிக்கு
வருபவர்களுக்கும் முழுமையான தன்னிச்சை அதிகாரத்தையும் மூன்று
சிறப்புரிமையையும் வழங்கினார்:



சிவப்பு மையினால் கையெழுத்திடுதல்



அலுவல் சார்ந்த விழாக்களின் ப�ோது சிவப்பு கடிகாரத்தை
கட்டிக்கொள்ளுதல் மற்றும்



ஆட்சி செங்கோல் ஒன்றைப் பிடித்துக் க�ொள்ளுதல்

க�ௌரியன் நாடக அரங்கம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல்அலுவலகம்

அப்போஸ்தலர் பர்ணமாஸின்
கல்லறை
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
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சைப்பிரஸின்
பேராயரான
அன்தேமிய�ோஸ்
சைப்பிரஸ்
தேவாலயத்திற்கு தன்னாட்சி அதிகாரத்தை அளித்த அரசருக்கு தனது
நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்காக, அன்தேமிய�ோஸ் சலாமிஸ்
பகுதிக்கு அருகில் உள்ள திருத்தூதர் கல்லறையில் இருந்து தான்
கண்டெடுத்த பர்னபாஸின் கையால் எழுதப்பட்ட புனித மத்தேயுவின்
நற்செய்தியைக் க�ொண்ட கைப்பிரதியை அவருக்கு பரிசளித்தார்.

அரேபியர் படையெடுப்பு
சைப்பிரஸிக்கு எதிராக அரேபியரின் படையெடுப்பு கி.பி. 648 – 649 இல்
துவங்கியது. நிசிப�ோரஸ் II ப�ோகாஸ் பேரரசர் இறுதியாக அரேபியர்களை
த�ோற்கடித்து நிக்கோஸியாவை புதிய தலைநகராக அறிவித்து இத்தீவை
விடுவித்தார். இந்த காலத்தில் கைக்கோஸ் மற்றும் மாச்சைராஸ் ஆகிய
பகுதிகளில் உள்ள புகழ்மிக்க மடங்களை பைசாந்தியர்கள் நிறுவினார்கள்.

ப்ராண்ஸியர்களின் காலத்தின் ஆரம்பம்
கி.பி. 1191 ஆம் ஆண்டு சைப்பிரஸ் ப�ோர் உத்திக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
இடத்தில் இருப்பதை புரிந்து க�ொண்டு இந்த தீவினை இங்கிலாந்தின்
அரசரான ரிச்சர்டு தி லயன்ஹார்ட் கைப்பற்றினார். ஒரு ஆண்டுக்குப் பிறகு,
சைப்பிரஸின் மக்கள் பிரத்தானிய இராச்சியத்திற்கு தங்களது எதிர்ப்பை
வெளிப்படுத்தினர். இத்வ
தீ ினை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பது
எந்த அளவுக்கு கடினமானது என்பதைப் புரிந்து க�ொண்ட ரிச்சர்டு தி
லயர்ஹார்ட், கை டி லூஸிக்னன் என்ற உயர்ந்த பிரஞ்சு மனிதருக்கு இதை
விற்றுவிட்டார், அப்போது முதல் பிரஞ்சு நாட்டினரின் காலம் துவங்கியது.

கீ க�ோஸ் மடம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

2.5 பிரஞ்சு நாட்டினர் காலம் (கிபி 1191 - 1489)
இலத்தீன்
தேவாலயத்தின்
மீதான
கட்டுப்பாடு:
பிரசஞ்சுக்
காலம்
சைப்பிரஸ் மக்களுக்கு அவலமும், ஏமாற்றுதலும் அடக்குமுறையும்
உள்ள காலமாக இருந்தது. சைப்பிரஸில் இருந்த லூசிக்னன் இராஜ
வம்சத்தின் அரசர்கள் மற்றும் அரசிகள் (லூசிக்னன் ராஜ குடும்பத்தினர்)
பழமை மிக்க கிரேக்கர்களின் தேவாலயங்களை இலத்ன்
தீ
தேவாலயங்கள்
மூலமாக மாற்றினால் தான் தங்களது ஆட்சி மற்றும் ம�ொழியைத் திணிக்க
முடியும் என்று நம்பினார்கள். எனினும், பெரும்பாலான குடிமக்கள்
பழமைப்பற்று க�ொண்ட கிறிஸ்தவர்களாக இருந்ததால் அவர்கள் பல்வேறு
கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டார்கள். இந்தக் காலக்கட்டத்தில், வெளிநாட்டு
வர்த்தகர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்புச் சலுகைகள் காரணமாக கடற்கரை
நகரான பாமகுஸ்டாவில் குறிப்பிடும் படியான வர்த்தக செயல்கள்
நடைபெற்றன,
அதேவேளை
நிக்கோஸியா அங்கு
தலைநகராகவும்
அதேப�ோல் பிரஞ்சு அரசர்களின் செயல்களுக்கான முக்கிய மையமாகவும்
திகழ்ந்தது. சைப்பிரஸின் பிரஞ்சு அரசரான ஜேம்ஸ் II வெனிஸில் இருந்த
கத்தரீனா க�ோர்னார�ோவை மணந்தார். ஒரு ஆண்டுக்குப் பிறகு, 1473 இல்,
ஜேம்ஸ் II இறந்த ப�ோது, சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு உரிமையுள்ளவரான
காத்தரீனா
க�ோர்நார�ோ
உடனடியாக
சைப்பிரஸின்
ராணியாக
அறிவிக்கப்பட்டார். அரசுரிமை க�ொண்ட அவர் இறுதியில் 1489 ஆம் ஆண்டு
தீவினை வென்னிஸிற்கு ஒப்படைத்தார் அதன் மூலம் வென்னிஸைச்
சார்ந்தவர்களின் முழுக்கட்டுப்பாட்டிற்கு சைப்பிரஸ் வந்தது.
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CyprusGuide2013_10042013_final.indb 32

6/6/2013 6:13:07 PM

2.6 வென்னிஸியரின் காலம் (கிபி 1489 - 1571)
வென்னிஸியரின்
காலத்தில்
அந்தப்
பகுதியைச்
சுற்றிலும்
ஒட்டோமேன்களின்
ஏற்படும்
ஆபத்து
அதிகமாக
காணப்பட்டது.
வென்னிஸியர்கள் சைப்பிரஸை இழந்தவிடக்கூடிய வாய்ப்பு குறித்து
எச்சரிக்கப்பட்டனர், அதனால் அவர்கள் சுவர்கள் எழுப்பினர் அல்லது
ஏற்கனவே நிக்கோசியா, கெரின்யா மற்றும் பாமக�ொஸ்தா ஆகிய
இடங்களில் இருந்தவற்றில் பாதுகாப்பு க�ோட்டைகளை அமைத்தனர்.
இந்தக் காலத்திற்கான இரண்டு முக்கியமான சிறப்பம்சங்கள் யாதெனில்
நிக்கோசியா மற்றும் பாமக�ொஸ்தா ஆகியவற்றில் அமைந்த தடை
ஏற்படுத்தும் சுவர்களாகும்.

சைப்பிரஸில் ஒட்டோமேன் இராச்சியம்
ஒட்டோமேன்களின் காலம் 1570 இல் ஒட்டோமேன் துருக்கியர்கள்
சைப்பிரஸ் மீ து படையெடுத்து 11 மாதங்கள் வரை எதிர்த்து நின்ற
பாமக�ொஸ்தாவைத் தவிர அனைத்து நகரங்களையும் கைப்பற்றியது
முதல் துவங்குகிறது. 1571 இல் பாமக�ொஸ்தா வழ்ச்சி
ீ
அடைந்தது முதல்
புதிய ஆட்சியான - ஒட்டோமேன் ஆட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்கியது.

பாமக�ொஸ்தா சுவர்கள்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

2.7 ஒட்டோமேன் பேரரசு (கிபி 1571 - 1878)
ஒட்டோமேன் ஆட்சியின் ஆரம்பம்
ஒட்டோமேன் ஆட்சியின் ஆரம்பம் முதல் இலத்தீன் மதகுருக்கள்
அத்தீவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் மேலும் பழமைப் பற்றுடைய
சைப்பிரஸின் தேவாலயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டன.

தேவாலயத்தின் பங்கு
சைப்பிரஸின் மக்களுக்கு கல்வியளிப்பதில் பழமைப் பற்றுடைய
தேவாலயம் குறிப்பிடும்படியான பங்கை வகித்தது. ஒட்டோமேன்
ஆட்சியின் ப�ோது, பழமைப் பற்றுமிக்க தேவாலயம் ஒரு சில பள்ளிகளை
உருவாக்கி அவற்றை பராமரித்து வந்தது, இதன் மூலம் அந்த தீவில்
வாழ்ந்து வந்த பழமைப்பற்று மிக்க குடிமக்களின் கிரேக்க ம�ொழி மற்றும்
மதத்தைப் பாதுகாப்பதில் தனது பங்களிப்பை வழங்கியது.

சைப்பிரஸ் பிரத்தானியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது

1869

ஆம்
ஆண்டு
சூயஸ்
கால்வாய்
திறந்ததன்
பலனாக
பிரத்தானியர்களுக்கு
சைப்பிரஸ்
மிகவும்
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த பகுதியாக மாறியது ஏனென்றால் கால்வாய் திறந்ததால்
மத்தியதரைக்கடல்
மற்றும்
செங்கடலுக்கு
இடையே
மிகவும்
முக்கித்துவம் வாய்ந்த பாதையை இது உருவாக்கியது. 1878 ஆம்
ஆண்டு ஒரு இரகசிய உடன்படிக்கைக்குப் பிறகு துருக்கி சைப்பிரஸை
பிரத்தானிய இராச்சியத்திடம் ஒப்படைத்தது.

ஒமேரியே மசூதியின்
உயரமான ஸ்தூபி
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
வரலாறு |33
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2.8 பிரித்தானியர் ஆட்சிி (கிபி 1878 - 1960)
பிரத்தானியர் ஆட்சியின் ஆரம்பம்
சைப்பிரஸில் வாழ்ந்து வந்த கிரேக்க வம்சத்தைச்சார்ந்த சைப்பிரஸ்
மக்கள் ஒட்டோமேன் பேரரசிடம் இருந்து பிரத்தானிய இராச்சியத்திற்கு
மாறியதன் மூலம் கிரேக்கத்துடன் இணைய முடியும் எனும், தீவுக்கு
இருந்த கனவு நனவாகும் என்று நம்பிக்கையில் அதற்கு பேராதரவு
அளித்தனர். எனினும், அவர்களுடைய விருப்பம் நிறைவேறவில்லை.
கிரேக்க வம்சத்தைச் சார்ந்த சைப்பிரஸ் மக்கள் பறிக்கப்பட்ட தங்களது
தேசிய உரிமையை வழங்க வேண்டும் மேலும் கிரேக்கத்துடன் இணைய
வேண்டும் என்ற தங்களது க�ோரிக்கையை த�ொடர்ந்து வலியுறுத்தி
வந்தனர் ஆனால் அதனை பிரத்தானிய அரசு த�ொடர்ந்து நிராகரித்து
வந்தது.

கருத்துக்கணிப்பு

1950 ஆம்

ஆண்டு ஜனவரி 15 ஆம் திகதி கிரேக்கத்துடன் இணைவது
சம்பந்தமான ஒரு கருத்துக்கணிப்பு நடைபெற்றது, அதில் கிரேக்க
வம்சத்தைச் சார்ந்த 95.7% சைப்பிரஸ் மக்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
எனினும் இந்த கருத்துக்கணிப்பின் வெளிப்பாடு பிரத்தானியர்களின்
நிலையில் எந்தவிதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை.

பாப்போஸ் சதுக்கத்தில்
பிரத்தானியரின் க�ொடி
ஏற்றப்படுதல்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

EOKA விற்கான விடுதலைப் ப�ோராட்டம் (1955 - 1959)
1955 ஆம்

ஆண்டு கிரேக்க வம்சத்தைச் சார்ந்த சைப்பிரஸ் மக்கள்
பிரத்தானியர்களின் ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்து சைப்பிரஸ்
மக்களுக்காக ப�ோராடும் தேசிய நிறுவனத்தால் (EOKA) வழிநடத்தப்பட்ட
தேசிய அளவிலான குடியேற்ற ஆட்சிக்கு எதிரான விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தை
அறிவித்தனர்.
இந்த
ப�ோராட்டத்தின்
பலனாக
பிரத்தானியரின் ஆட்சியில் இருந்து சைப்பிரஸிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது,
ஆனால் கிரேக்க நாட்டுடன் இணைவது மட்டும் நடக்கவில்லை.

2.9 கிபி 1960 ஆம் ஆண்டு சைப்பிரஸின் சுதந்திரம் –

களின் சுதந்திரப் ப�ோராட்டம்

EOKA 1955-1959

புகைப்படம்: பத்திரிக்கை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

தற்போது நடைபெற்று வரும் காலப்பகுதி
சைப்பிரஸின் சுதந்திரப் பிரகடனம்

1959 பிப்ரவரியில்

சூரிச் - லண்டன் ஒப்பந்தங்களின் ஒரு பகுதியாக
உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்திடப்பட்டன மேலும் 1960 ஆகஸ்ட் 16 ஆம்
திகதி சைப்பிரஸ் ஒரு சுதந்திர குடியரசு நாடாக அதிகாரப் பூர்வமாக
அறிவிக்கப்பட்டது. சைப்பிரஸ் குடியரசின் முதல் ஜனாதிபதியாக
பேராயர் மக்காரிய�ோஸ் III மற்றும் மரு. பாஸில் க�ௌசிய�ோக் துணைஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டனர். தற்போது சைப்பிரஸன்
சுதந்திர தினம் ஒக்டோபர் 1 ஆம் திகதி க�ொண்டாடப்படுகிறது, அன்று
தேசிய விடுமுறையாகும்.

சூரிச் - லண்டான் ஒப்பந்தங்கள்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
2010 (பல்லூடக விளக்கம்)
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துருக்கிய வம்சத்தைச் சேர்ந்த சைப்பிரஸ் மக்கள்
அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகிக் க�ொள்ளுதல்

1963 இல்

மக்காரிய�ோஸ் III அவர்கள் முன்மொழிந்த அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் திருத்தங்கள் மற்றும் அதனைத் த�ொடர்ந்து ஏற்பட்ட இனப்
பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றைக் காரணமாக துருக்கிய வம்சத்தைச்
சேர்ந்த சைப்பிரஸ் மக்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகிக்கொண்டனர்.

இராணுவம் கைப்பற்றுதல்

1974 ஜுலை 15 ஆம்

திகதி ஏத்தென்ஸின் க�ொடுங்கோல் தளபதிகளின்
வழிநடத்தலுடன் கிரேக்க வசம்சத்தைச் சார்ந்த சைப்பிரஸாரின் ஆதரவைப்
பெற்று இராணுவக் கிளர்ச்சியாளர்கள் ஒரு இராணுவப் படையெடுப்பை
நடத்தி அரசாங்கத்தைக் கலைத்து விட்டனர். சைப்பிரஸில் உள்ள
பிரத்தானியரின் இராணுவ தளத்தில் இருந்து பேராயர் மக்காரிய�ோஸ் III
வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் செல்ல பிரத்தானிய அரசாங்கம் உதவி செய்தது.
அதனைத் த�ொடர்ந்த காலக்கட்டங்களில், இக்குடியரசை இராணுவ
கிளர்ச்சியாளர்களின் தலைவர்கள் சட்ட விர�ோதமாக நிர்வகித்து வந்தனர்.

துருக்கியரின் படையெடுப்பு
ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு, 1974 ஜுலை 20 ஆம் திகதி, இந்த இராணுவக்
கிளர்ச்சியை தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் க�ொண்டு துருக்கி
இத்தீவின் மீது படையெடுத்தது. துருக்கியரின் படையெடுப்பால் இத்வ
தீ ின்
வடக்குப் பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த கிரேக்க வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஏறத்தாழ
200,000 சைப்பிரஸார் இடம் பெயர்ந்து செல்ல நேர்ந்தது, அப்போது முதல்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் 37% நிலப்பகுதியை துருக்கி ஆக்கிரமித்து வருகிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் அதேப�ோல் பாதுகாப்பு பேரவை மற்றும் ஐர�ோப்பிய
சபை ஆகியவற்றின் த�ொடர் வழியுறுத்தல்களும் மற்றும் பல்வேறு
தீர்மானங்கள் வெளியிடப்பட்ட ப�ோதிலும், சைப்பிரஸின் வடக்குப்
பகுதியை இன்னும் துருக்கியப் படைகள் சட்ட விர�ோதமாக ஆக்கிரமித்து
வருகின்றன, மேலும் அப்போது முதல் 200,000 சைப்பிரஸ் அகதிகள்
தங்களது வடுகளுக்குத்
ீ
திரும்பவில்லை.

சைப்பிரஸ் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைந்தது

200மே1ஆம் திகதி சைப்பிரஸ் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் முழு அங்கத்தினராக

மாறியது. பதவியேற்பு சட்டத்தில் ஒரு த�ொகுப்பு சேர்க்கப்பட்டது அதில்
சைப்பிரஸ் அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் (துருக்கியரின்
படையெடுப்பின்
காரணமாக)
மக்களால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
பிரகடனத்தைச்
செயல்படுத்துவது
நிறுத்தி
வைக்கப்படுவதாக
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சைப்பிரஸின் பிரச்சனை தீர்ந்தவுடனேயே இந்த
நிறுத்தி வைப்பு விலக்கிக் க�ொள்ளப்படும். சைப்பிரஸில் தற்போதுள்ள
பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான செயல்படுத்தப்படக்கூடிய தீர்வினைக்
காண்பதற்கான பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

யூர�ோ நாணயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
மே 2004 இல் சைப்பிரஸ் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைந்தது மேலும்
2008 ஜனவரியில் சைப்பிரஸ் பவுண்டு என்ற தனது தேசிய நாணயத்தை
தவிர்த்து யூர�ோ நாணயத்தை சைப்பிரஸ் ஏற்றுக் க�ொண்டது.
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கலாச்சாரம்
சைப்பிரஸ்
தீவு
கலாச்சார
பாரம்பரியத்தில்
சிறந்ததாகும்.
அருங்காட்சியகங்கள்,
நூலகங்கள்,
கலைக்கூடங்கள்,
மற்றும்
நாடகசாலைகள் ஆகியன அசலான சைப்பிரஸிய அழகிய கலைகளின்
த�ொகுப்பை வெளிப்படுத்தும் இடங்களாகும். கீ ழ்கண்ட பக்கங்கள்
சைப்பிரஸில் உள்ள மிகவும் முக்கியமான அருங்காட்சியகங்கள்,
நினைவுச் சின்னங்கள், மற்றும் பாரம்பர்யங்களின் ஒரு மாதிரியாகும்.

3.1 அருங்காட்சியகங்கள்
நிக்கோசியா
சைப்பிரஸ் த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
நிக்கோசாவில் உள்ள சைப்பிரஸ் த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்தான்
இத்தீவில் உள்ள மிகவும் பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய த�ொல்லியல்
அருங்காட்சியகமாகும். இந்த அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள தனித்தன்மை
வாய்ந்த ப�ொருட்களின் த�ொகுப்பைப் பார்க்கும் ப�ோது புதிய கற்காலம்
(கிமு 7000 - 3900) முதல் பைசாந்தியக் காலம் (கிபி 330 - 1191)
வரையிலான சைப்பிரஸின் நாகரீகத்தின் வரலாற்றை அனுபவிக்கும்
வாய்ப்பு நமக்குக் கிடைக்கிறது.

இசை மற்றும் நடனம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

நிக்கோசியாவின் லெவெண்டீய�ோ நகரசபை அருங்காட்சியகம்
செப்புக்காலம் (கிமு 3900) முதல்
தற்போதைய
காலம்
வரை
நிக்கோசியாவில் உள்ள வாழ்க்கையின் சமுதாய மற்றும் வரலாற்று
வளர்ச்சியை
பார்வைக்கு
வைக்கப்பட்டுள்ள
ப�ொருட்கள்
மூலம்
காண்பிக்கும் தலைநகரின் ஒரே அருங்காட்சியம் லெவெண்டீய�ோ
நகரசபை அருங்காட்சியகம் தான்.

ர�ோடா குழந்தைகள் அருங்காட்சியகம்
ர�ோடா அருங்காட்சியகம் குழந்தைகளுடன் தகவல் பரிமாறிக்கொள்ளும்
அருங்காட்சியகமாகும், இதில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ப�ொருட்கள்
மூலமாக
குழந்தைகளின்
மூலைக்கு
கல்வியளித்து
அவர்களது
கற்பனையை தூண்டக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

நிக்கோசாவில் உள்ள சைப்பிரஸ்
த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ் சுற்றுலா
நிறுவனம்
கலாச்சாரம்39
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லிமாஸ�ோல்
லிமாஸ�ொல் மத்தியகால க�ோட்டை/அருங்காட்சியகம்
நகரில் உள்ள க�ோட்டையில் அமைந்துள்ள சைப்பிரஸ் இடைக்கால
அருங்காட்சியகம்,
வரலாற்று
மையமான
லிமாஸ�ோலின்
மையப்பகுதியில் பழைய துறைமுகத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
இதில்
முக்கியமாக
பைசாந்திய
மற்றும்
இடைக்காலத்து
காட்சிப்பொருட்களின் த�ொகுப்புகள் அதிக அளவில் உள்ளன.

லிமாஸ�ோல் மாவட்ட த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
பெரிய லிமாஸ�ோல் பகுதியில் உள்ள த�ொல்லியல் பகுதிகளில்
இருந்து அகழ்வு செய்யப்பட்ட புதிய கற்காலம் முதல் ர�ோமானியர்
காலம் வரையிலான காட்சி்ப் ப�ொருட்களின் த�ொகுப்பை இந்த
அருங்காட்சியகம் க�ொண்டுள்ளது.

லிமாஸ�ோல் மாவட்ட
த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

இலார்னகா
இலார்னகா மாவட்ட த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
காலவாஸ�ோஸ் பகுதியில் உள்ள டெண்டா மற்றும் பழைய நகரான
கிட்டி ஆகிய புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளில் உள்ள காட்சிப்
ப�ொருட்களை இந்த அருங்காட்சியகம் க�ொண்டுள்ளது.

பைரைட்ஸ் அருங்காட்சியகம்
பைரைட்ஸ்
அருங்காட்சியகத்தில்
வைக்கப்பட்டுள்ள
த�ொல்லியல்
காட்சிப் ப�ொருட்களின் த�ொகுப்பு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உள்ள
இந்த தீவின் ப�ொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாச்சார மேம்பாடுகளைக்
குறிப்பிடுகிறது. இங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ப�ொருட்கள் கிமு 4000
முதல் 15ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலுள்ள காலங்களைச் சேர்ந்ததாகும்.

இலார்னகா மாவட்ட
த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

பாப்போஸ்
பாப்போஸ் மாவட்ட த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
பாப்போஸில் உள்ள மாவட்ட த�ொல்லியல் அருங்காட்சியகத்தில் இந்த
மாவட்டத்தில் கண்டறியப்பட்ட புதிய கற்காலம் முதல் கிபி 1700
வரையிலான காலக்கட்டங்களைச் சேர்ந்த ப�ொருட்களைக் க�ொண்டுள்ளன.

பமகஸ்ட்டா
“தலஸா” கடல் அருங்காட்சியகம்
வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் முதல் நிகழ்காலம் வரை சைப்பிரஸின்
கடல் பாரம்பரியத்தைப் பற்றியும் சைப்பிரஸின் நாகரீக வளர்ச்சியில்
அதன் பங்களிப்பு பற்றியும் பார்வையாளர்களுக்கு விளக்குவதுதான்
இதன் முக்கிய ந�ோக்கமாகும்.

“தலஸா” கடல்
அருங்காட்சியகம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

40 | சைப்பிரஸ் வழிகா
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3.2 மதம் சார்ந்த நினைவுச்சின்னங்கள்
கிருஸ்தவர் தேவாலயங்கள்
பானிர�ோமானிய தேவாலயம்

1872

இல்
கட்டப்பட்டு
கன்னி
மரியாளுக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
பானிர�ோமானிய
தேவாலயம்தான்
நிக்கோஸியாவில்
மிகப்பெரிய
தேவாலயமாக இருந்தது. இந்த தேவாலயத்தின் கிழக்குப் பகுதியில்
உள்ள கல்லறை 1821 ஆம் ஆண்டு ஒட்டோமேன்களால் க�ொல்லப்பட்ட
ஆயர்கள் மற்றும் மதகுருக்களின் புனிதப் ப�ொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த தேவாலயம் ஆண்டு முழுவதும் பிரார்த்தனைக் கூட்டங்களை
நடத்துகிறது.

Agios Nikolaos ton Gaton (பூனைகளின் புனிதரான நிக்கோலஸ்)

பானிர�ோமானிய தேவாலயம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

மடாலயம்

பூனைகளின் புனிதரான நிக்கோலஸ் தான் சைப்பிரஸில் உள்ள
மிகவும் பழமையான மடாலயமாகும். இந்த மடாலயத்தை பேரரசர்
கான்ஸ்டண்டைன் II அவர்களின் தாயாரான புனித ஹெலன் அவர்கள்
நிறுவினார். இதன் மரபுத் தகவலின்படி, புனித ஹெலன் அவர்கள்
ஒரு கடுமையான வறட்சியின் காரணமாக இந்தப் பகுதியில் அதிகம்
பெருகியிருந்த பாம்புகளை அழிக்க ஆயிரக்கணக்கான பூனைகளை
இங்கு விட்டார். இந்த சம்பவம் இந்த மடாலயத்திற்கு பூனைகளின்
புனிதரான நிக்கோலஸ் மடாலயம் என்ற பெயரை ஏற்படுத்தியது.
இந்த மடாலயம் லிமாஸ�ோலில் உள்ள அக்ரோத்திரி உப்பேரியின்
தென்கிழக்கில் உள்ள காட்டா முனையில் அமைந்துள்ளது.

புனித லாரசஸ் தேவாலயம்

Agios Nikolaos ton Gaton - பூனைகளின்
புனிதரான நிக்கோலஸ்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

பைசாந்தியர் கட்டிடக்கலையின் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக திகழும்
இலார்னகாவில் உள்ள புனித லாசரஸ் தேவாலயம் 9ஆம் நூற்றாண்டில்
கட்டப்பட்டதாகும். புனித லாசரஸின் கல்லரையை சரணாலயத்தின் கீ ழ்
பார்க்கலாம். தேவாலத்திற்கு அடுத்தபடியாக சமய அருங்காட்சியகம்
உள்ளது. இந்த தேவாலயம் ஆண்டு முழுவதும் பிரார்த்தனைக்
கூட்டங்களை நடத்துகிறது.

புனித நிய�ோபைட�ோஸ் மடாலயம்
இந்த
மடாலயம்
கிபி 1200 காலக்கட்டத்தில்
பாப்போஸில்
புனித
நிய�ோபைட�ோஸ் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. புனித நிய�ோபைட�ோஸ்
வாழ்ந்த இடம் “என்க்லைஸ்டிரா” (தப�ோவனம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது,
இது அவராலேயே செதுக்கப்பட்டு பைசாந்திய சித்திரங்கள் வரையப்பட்டு
அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பாறையாகும். இந்த மடாலயத்தில் ஆண்டு
முழுவதும் பிரார்த்தனை கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.

புனித நாப்பா மடாலயம்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்
கலாச்சாரம்41
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புனித நாப்பா மடாலயம்
இந்த இடைக்கால மடாலயம் 16ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதாகும்,
இது ஐயியா நாபா என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது மேலும் புனித
நாபே என்பவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மடாலயத்தின்
கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள விடுதி உலக தேவாலயங்களின்
சபைக்குச் ச�ொந்தமானதாகும். இந்த மடாலயத்தில் ஆண்டு முழுவதும்
பிரார்த்தனை கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.

UNESCO அமைப்பால் உலக பாரம்பரியச் சின்னங்களாக
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தேவாலயங்கள்

சைப்பிரஸின் பத்து பைசாந்திய தேவாலயங்கள் உலக காலாச்சார
பாரம்பரியத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னங்களாக UNESCO
பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தேவாலயங்கள் யாதெனில்:



Stavros tou Agiasmiati (ட்ரூட�ோஸ்,



Sotiros (ட்ரூட�ோஸ்,



Timios Stavros (ட்ரூட�ோஸ்,



Panagia tou Araka (ட்ரூட�ோஸ்,



புனித நிக்கோலஸ் தேவாலயம் (ஸ�ோலியா, ட்ரூட�ோஸ்,
நிக்கோசியா மாவட்டம்)



Panagia Podithou (ஸ�ோலியா,



Panagia Asinou (ஸ�ோலியா,



Saint John Lampadistis (மராத்தாஸா,



Virgin in Moutoullas (மராத்தாஸா,



Archangel Michael (மராத்தாஸா,

லிமாஸ�ோல் மாவட்டம்)

லிமாஸ�ோல் மாவட்டம்)

மாவட்டம்)

லிமாஸ�ோல் மாவட்டம்)
லிமாஸ�ோல் மாவட்டம்)

ட்ரூட�ோஸ், நிக்கோசியா

ட்ரூட�ோஸ், நிக்கோசியா மாவட்டம்)

மற்றும் லிமாஸ�ோல்)
மற்றும் லிமாஸ�ோல்)
மற்றும் லிமாஸ�ோல்)

ட்ரூட�ோஸ், நிக்கோசியா

ட்ரூட�ோஸ், நிக்கோசியா

பனாஜியா அஸின�ோவ்
தேவாலயம்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

ட்ரூட�ோஸ், நிக்கோசியா

கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள்

Timios Stavros கத்தோலிக்க தேவாலயம்
கிபி 19 ஆம்
நூற்றாண்டில்
கட்டப்பட்ட Timios Stavros கத்தோலிக்க
தேவாலயம் (புனித சிலுவை தேவாலயம்) நிக்கோஸியாவின் எல்லைக்குள்
பாப்போஸ் கேட் பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இந்த தேவாலயம்
ஆண்டு முழுவதும் பிரார்த்தனைக் கூட்டங்களை நடத்துகிறது.
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புனித இகாத்ரினி கத்தோலிக்க தேவாலயம்
புனித இகாத்ரினிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட புனித இகாத்ரினி தேவாலயம்
1879 இல் அந்த காலக்கட்டத்தில் காணப்பட்ட ஐர�ோப்பிய கட்டிடக்கலை
உதாரணத்தின் அடிப்படையில் லிமாஸ�ோலில் கட்டப்பட்டது. இந்த
தேவாலயம் ஒவ்வொரு நாளும் பரார்த்தனை சேவைகளை நடத்துகிறது.

டெர்ரா சாண்ட்டா கத்தோலிக்க தேவாலயம்
இலர்னக்காவில்
அமைந்துள்ள
டெர்ரா
சாண்ட்டா
தேவாலயம்
1596 இல் கட்டப்பட்டது மேலும் இது Santa Maria delle Grazie
என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த தேவாலயம் ஆண்டு முழுவதும்
பிரார்த்தனைக் கூட்டங்களை நடத்துகிறது.

மசூதிகள்
இஸ்லாமியர் நினைவுச்சின்னங்கள் - பெரும்பாலும் மசூதிகளாக
மாற்றப்பட்ட கிருஸ்தவ தேவாலயங்கள் - சைப்பிரஸின் வரலாற்றில்
ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன. கிரேக்க மற்றும் துருக்கிய
சைப்பிரஸினர் அமைதியான முறையில் ஒன்றிணைந்து வாழ்ந்தனர்
என்பதற்கு இந்த நினைவுச் சின்னங்கள் கண்கூடான சாட்சிகளாகும்.

டெர்ரா சாண்ட்டா கத்தோலிக்க
தேவாலயம்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

ஒமேரியே மசூதி
ஒமேரியே மசூதி முன்பு புனித மரியாளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
ஒரு தேவாலயமாகும். நிக்கோஸியாவைக் கைப்பற்றிய பின்னர்,
இது ஒட்டோமேன் படையெடுப்பாளரான முஸ்தபா பாஷாவினால்
ஒரு மசூதியாக மாற்றப்பட்டது. இந்த மசூதி ஒவ்வொரு நாளும்
செயல்படுகிறது மேலும் பிரார்த்தனை செய்பவர்கள் யாரும் இல்லாத
சமயத்தில் இதனை ப�ொது மக்களும் சென்று பார்க்கலாம்.

கெபிர் மசூதி (பெரிய மசூதி)
கெபிர் மசூதி 16ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது மேலும் லிமாஸ�ோலில்
உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரார்த்தனைக்கான மிகவும் முக்கியமான
இடங்களில் ஒன்றாக இது த�ொடர்ந்து விளங்குகிறது.

ஹாலா சுல்த்தான் டெக்கேஸி மசூதி
முகமது நபிக்கு ச�ொந்தமான உம் ஹாரம் அவர்களை க�ௌரவிக்கும்
வகையில் ஹாலா சுல்த்தான் மசூதி கிபி 648 இல் கட்டப்பட்டது.
அவர்களின் மரபின்படி இந்த தீவின் மீ து அரேபியர்கள் முதன் முறை
மேற்கொண்ட ஒரு படையெடுப்பின் ப�ோது, உம் ஹாரம் அவர்கள் அந்த
இடத்தில்தான் தனது க�ோவேறுக் கழுதையில் இருந்து விழுந்த ப�ோது
இறந்தார். இந்த மசூதியில் இஸ்லாமிய மக்களின் வழிபாட்டுக்கான
மிகவும் முக்கியமான புனித இடத்தைக் க�ொண்டுள்ளது, இதன் புனிதத்
தன்மையில் இது மெக்கா, சவுதி அரேபியாவில் உள்ள மதீனா மற்றும்
ஜெருசலமில் உள்ள அல் அக்ஷா ஆகியவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக
நான்காவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மசூதி அனைத்து நாட்களும்
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செயல்படுகிறது மேலும் இது உப்பேரிக்கு அருகில் இலர்னக்காவிற்கு
தென்மேற்கே அமைந்துள்ளது.

3.3 வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள்
பமகஸ்ட்டா வாயில்

16ஆம்

நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட பமகஸ்ட்டா வாயில் என்பது பழைய
நிக்கோஸியா நகருக்குள்ளே வரும் மற்றும் வெளியே செல்லும்
பயணிகளுக்கு சேவை செய்து வந்த சுவருக்கு இடையே அமைந்திருந்த
மிகவும் முக்கியமான மற்றும் அழகிய மூன்று வாயில்களாகும்.
இந்த வாயில் இந்த தீவின் மிகவும் முக்கியமான துறைமுகமான
பமகஸ்ட்டாவிற்கு வழியாக அமைந்தது. இன்று, இது நிக்கோஸியா
நகரசபையின் கலாச்சார மையமாக செயல்படுகிறது.

க�ோரிய�ோன் த�ொல்லியல் நிலப்பரப்பு

பமகஸ்ட்டா வாயில்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

க�ோரிய�ோன் ஒரு முக்கியமான பண்டைக்கால நகர் பகுதி ராஜியமாகும்.
இது 12ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட அழகிய பளிங்கு தரைகளைக்
க�ொண்ட தனியார் மாளிகைகளையும் மேலும் பிரம்மாண்டமான
கிரேக்க - ர�ோமானிய நாடகமேடைகளையும் க�ொண்டது. இன்று,
அந்த நாடகமேடை முழுமையாக சீரமைக்கப்பட்டு இசை மற்றும்
நாடக நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது லிமாஸ�ோலுக்கு
மேற்கே பாப்போஸுக்குச் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ளது.

ச�ோய்ரோக்கோய்டியா புதிய கற்கால குடியிருப்பு
கிமு 7000 ஆண்டுக்கு முந்தைய சமயத்தைச் சேர்ந்த ச�ோய்ரோக்கோய்டியா
புதிய கற்கால குடியிருப்பு சைப்பிரஸில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல்
குடியிருப்புப் பகுதியாகும். இது புதிய கற்காலத்தைச் சேர்ந்த, இந்த
தீவில் மிகவும் சிறந்த முறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட த�ொல்லியல்
நிலப்பரப்பாகும். இது 1988 ஆம் ஆண்டிலேயே UNESCO அமைப்பின்
உலக கலாச்சார பாரம்பரிய மையங்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது.
இது இலர்னக்காவில் இருந்து 32 கிமீ தூரத்தில், நிக்கோஸியா லிமாஸ�ோல் நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது.

க�ோரிய�ோன் த�ொல்லியல்
நிலப்பரப்பு
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

காட்டோ பாப்போஸ் த�ொல்லியல் பூங்கா
காட்டோ பாப்போஸ் த�ொல்லியல் பூங்காவில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய
காலம் முதல் மத்தியகாலம் வரையிலான நினைவுச்சின்னங்கள்
உள்ளன. நான்கு ர�ோமானிய மாளிகைகளின் பளிங்குத் தரைகள் மற்றும்
இதர நினைவுச் சின்னங்கள், மிகவும் முக்கியமானவையாகும். இந்த
பகுதிக்குள் தி அஸ்கிளிப்பியான், தி ஓடியான், தி அக�ோரா, தி “சரண்டா
க�ோல�ோனெஸ்” (நாற்பது தூண்கள்) க�ோட்டை, பழங்கால கிருஸ்தவ
ஆலயமான “லிமெனிய�ோடிஸா” மற்றும் அரசர்களின் கல்லறைகளின்
சிதைந்த பகுதிகள் ஆகிய நினைவுச் சின்னங்களைக் க�ொண்டுள்ளது.

ச�ோய்ரோக்கோய்டியா புதிய
கற்கால குடியிருப்பு
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
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3.4 நாடகம்
சைப்பிரஸின் நாடகத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள மிகச் சிறந்த வளர்ச்சிக்கு
கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கீ ழ் செயல்படும் சைப்பிரஸ்
நாடக நிறுவனம் (THOC) மிகவும் முக்கியமான காரணமாகும். THOC
வுடன் கூடுதலாக இத்தீவின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மற்ற நாடக
அமைப்புகளும் உள்ளன.

3.5 இசை
பாரம்பரிய இசை
சைப்பிரஸினர் பாரம்பரிய இசை பண்டைய கிரேக்கர், பைசாந்தியர்
காலம், மற்றும் கிரேக்க தீவுகள் ஆகியவற்றி இசைப் பாரம்பரியத்துடன்
நேரடித் த�ொடர்புடையதாக உள்ளது. தனக்கென்று பிரத்யேகமான
குணாதிசயங்களைக் க�ொண்டு அமைந்திருந்தாலும், சைப்பிரஸினரின்
இசையில்
இந்த
தீவைக்
கைப்பற்றியவர்களான
துருக்கியர்கள்,
பிரித்தானியர்கள்,
பிரஞ்சுக்காரர்கள்
மற்றும்
வெனிஸியர்களின்
தாக்கம் உள்ளது. வயலின், லியூட், சைப்பிரஸ் புல்லாங்குழல் மற்றும்
“தம்போட்ஸியா” ஆகியன ஒருசில பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளாகும்.

இன்றைய இசை
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நாட்டு மற்றும் வெளி நாட்டு கலைஞர்கள்
ஆகிய�ோரால் நடத்தப்படும் பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகள் சைப்பிரஸில்
நடத்தப்படுகின்றன. சர்வதேச இசைக் கண்காட்சியில் கல்வி மற்றும்
கலாச்சார அமைச்சகத்தில் பல்வேறு கலாச்சார சேவைகள் இடம்
பெறுகின்றன.

3.6 நடனம்
பாரம்பரிய நடனங்கள்
திருமணங்கள், விழாக்கள் மற்றும் ப�ொருட்காட்சிகள் ஆகிய சமூக
நிகழ்ச்சிகளில்
பாரம்பரிய
நடனங்களும்
இடம்
பெறுகின்றன.
சைப்பிரஸன் நடனங்கள் பெரும்பாலும் ஒரு ஜ�ோடி, பெரும்பாலும்
இரண்டு ஆண்கள் அல்லது இரண்டு பெண்கள் ஒருவர் முகத்தை
ஒருவர் பார்த்துக் க�ொண்டு ஆடும் வகையில்தான் அமைந்துள்ளது.
அடிப்படை பாரம்பரிய நடனம் “கர்ட்சிலமாஸ்” என்று அழைக்கப்படுகிறது,
அதன் ப�ொருள் நேருக்கு - நேர் என்பதாகும், இது ஒரு ஜ�ோடி நடனக்
கலைஞர்கள் அடுவதாகும். ஆண் நடனக் கலைஞர்கள் அருவாள், கத்தி,
சல்லடை ப�ோன்றவற்றை கைகளில் வைத்துக் க�ொண்டு, அல்லது
கண்ணாடியை தங்களது தலையில் வைத்துக் க�ொண்டு தங்களது நேர்த்தி
மற்றும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கு தனியாக ஆடும் நடனங்கள்
சைப்பிரஸின் நடனங்களில் ஒரு சிறப்பம்சமாகும். இந்த பாரம்பரிய
நடனங்களில் பெண்கள் இடம்பெறுவது சமுதாயத்தில் அவர்களது
பங்களிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. தங்களது கண்கள் கீ ழ்நோக்கிப்
பார்த்துக்
க�ொண்டிருக்கும்
பெண்களின்
அசைவுகள்
மெதுவாக
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புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
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இருக்கும் மேலும் ஊசி வேலைப்பாடுகள் ப�ோன்ற அவர்களது அன்றாட
வாழ்க்கைப் பணிகளை விளக்குவது ப�ோல் அமைகிறது. கலாச்சார
குழுக்கள் மூலமாக இன்றும் பாரம்பரிய நடனங்கள் கற்பிக்கப்பட்டும்
ஆடப்பட்டும் வருகின்றன.

இன்றைய நடனம்
நடனப் பள்ளிகள் மூலமாக சர்வதேச மற்றும் இந்நாட்டுடையது
என்ற இரண்டு பிரிவையும் சார்ந்த பல்வேறு நடன வகைகள் கற்றுத்
தரப்படுகின்றன. லத்தீன் - அமெரிக்க, கீ ழ்திசை நாட்டு வகை,
ப்ளேமன்கோ, ஹிப்-ஹாப், ஜாஸ், பாலே மற்றும் நவன
ீ
நடனம்
ஆகியவை இந்த நடனங்களில் அடங்கும். சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற
கலைஞர்களைக் க�ொண்ட பல்வேறு நடன நிகழ்ச்சிகளை சைப்பிரஸ்
நடத்தி வருகிறது. இந்த தீவில் நடைபெற்ற மிகவும் முக்கியமான
நடன நிகழ்ச்சிகள், தங்களது துறையில் உள்ள புதிய உக்திகளை
வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு நடனக் கலைஞர்களைக் க�ொண்ட ஐர�ோப்பிய
நடனத் திருவிழாவாகும்.

3.7 நிகழ்ச்சிகள்
மதுரசத் திருவிழா
ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத் துவக்கத்தில் லிமாஸ�ோலில்
உள்ள நகரசவை த�ோட்டத்தில் மதுரசத் திருவிழா நடைபெறும்.
வெளிநாட்டினருக்கும் அங்குள்ளவர்களுக்கும் அதிகமான அளவில்
மதுரசம் இலவசமாக கிடைக்கும், மேலும் குறைந்த விலையில்
சைப்பிரஸின் மெஸிடிசும் (அந்நாட்டில் உள்ள சமையல் கலைஞர்களின்
உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்ட பல்வேறு உணவு வகைகளைக் க�ொண்ட
விருந்து) கிடைக்கும்.

கட்டாக்ளைஸ்மோஸ் - உணவுத்திருவிழா
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று நாள் கட்டாக்ளைஸ்மோஸ் க�ொண்டாட்டம்
சைப்பிரஸின்
நகரங்களை
ஆக்கிரமிக்கிறது.
கட்டாக்ளைஸ்மோஸ்
விழாவின் ப�ோது பல நாட்கள் இலர்னக்காவில் க�ொண்டாட்டங்கள் மிகவும்
புகழ் பெற்றது என்பதால் இந்த விழாவின் இதயமாக இந்நகர் திகழ்கிறது.

மதுரசத் திருவிழா
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

கைப்பிரியா சர்வதேச திருவிழா
கைப்பிரியா சர்வதேச திருவிழா என்பது செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர்
மாதங்களில் சைப்பிரஸ் முழுவதும் க�ொண்டாடப்படும் புகழ்பெற்ற
கலாச்சாரத் திருவிழாவாகும். உலக அளவில் இசை, நடனம் மற்றும்
செயல்பாட்டுக் கலைத் துறைகளில் சிறந்த விளங்கும் உலகின்
தலைசிறந்த
கலைஞர்களை
சைப்பிரஸிற்கு
அழைத்து
வரும்
வாய்ப்பை இந்த திருவிழா அளிக்கிறது. அவ்வாறு ஏற்பாடு செய்யப்படும்
நிகழ்ச்சிகளில் இசைநாடகம், கலை நிகழ்ச்சிகள், நடனம் மற்றும்
உலகெங்கிலும் இருந்து பல்வேற நிகழ்ச்சிகளும் அடங்கும்.

திருவிழா ஊர்வலம்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
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திருவிழா
ஒவ்வொரு இளவேனிற்காலத்திலும், தீவு முழுவதும் பல்வேறு திருவிழா
நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஊர்வலங்கள் நடைபெறும். லிமாஸ�ோல் நகரசபை
மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்படும் திருவிழா ஊர்வலங்கள் மற்றும் நடன
நிகழ்ச்சிகளுக்கு லிமாஸ�ோல் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும்.

சைப்பிரஸ் கார்பந்தையம்
சைப்பிரஸ்
கார்பந்தையம்
என்பது
சைப்பிரஸில்
லிமாஸ�ோல்
மாவட்டத்தின் அருகில் உள்ள ட்ரோட�ோஸ் மலைகளில் உள்ள விரிவான
சாலைகள் வழியாக 1970 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்பட்டு வரும்
ப�ோட்டியாகும். இந்த நிகழ்ச்சியை உலக கார்பந்தையப் ப�ோட்டியின் ஒரு
பகுதியாக சைப்பிரஸ் ம�ோட்டார்வாகனக் கழகம் நடத்துகிறது. ஒவ்வொரு
ஆண்டும் இந்த ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொள்வதற்காக உலகெங்கிலும்
இருந்து தலைசிறந்த கார் ஓட்டுநர்கள் சைப்பிரஸுக்கு வருகிறார்கள்.

வட்டார கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள்
சைப்பிரஸில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரதேசமும் ஆண்டு முழுவதும் அங்கு
வாழ்வோரின் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் செயல்களைப் பற்றிய வட்டார
அளவிலான நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்கின்றனர். இவற்றுக்கான
உதாரணங்களில் டெரினியாவில் நடைபெறும் ஸ்டிராபெரித் திருவிழா,
டாலியில் நடைபெறும் பால் திருவிழா, அமியேன்தாஸில் நடைபெறும்
ஆப்பிள் திருவிழா ஆகியவை அடங்கும்.

வட்டார நிகழ்ச்சி
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்

3.8 சைப்பிரஸின் பழக்கவழக்கம்
கிருஸ்தவர்கள் பழக்கவழக்கம் (25 டிசம்பர்)
கிருஸ்துமசுக்கு ஒருசில நாட்களுக்கு முன்பு, ஒவ்வொரு வடும்
ீ
பாரம்பரிய
கிருஸ்துமஸ்
மரத்தை
தயார்
செய்து
பாரம்பரிய
கிருஸ்துமஸ்
இனிப்புகளைத்
தயாரிக்கின்றனர்.
கிருஸ்துமஸ்
சமயத்தில், குழந்தைகள் ஒவ்வொரு வட்டிற்கும்
ீ
சென்று “கலன்தா”
எனப்படும் கிருஸ்துமஸ் ஞானகீ தங்களைப் பாடுவார்கள். கிருஸ்துமஸ்
நாளன்று, இயேசு பிறந்ததைக் க�ொண்டாட மக்கள் தேவாலயத்திற்குச்
செல்வார்கள்.

புத்தாண்டுநாள் பழக்கவழக்கங்கள் (1 ஜனவரி)
புத்தாண்டு
சமயத்தில்
மக்கள்
வரப்போகும்
ஆண்டைக்
க�ொண்டாடுவதற்காக தங்களது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன்
இரவு உணவுக்காக ஒன்று கூடுவார்கள். நடு இரவு கடிகார மணி
அடித்தவுடன்,
விருந்தினர்
“வசில�ோப்பிட்டா”
என்ற
பாரம்பரிய
கேக்கினை வெட்டுவார், அதில் ஒரு காசு ஒளிந்திருக்கும். அந்த
காசினைக் கண்டு பிடிக்கும் நபர் அக்குடும்பத்தில் அந்த ஆண்டின்
அதிர்ஷ்டமான நபராக கருதப்படுவார்.

புனித சிலுவையை எறிதல்
புகைப்படம்: பத்திரிக்கை
மற்றும் தகவல் அலுவலகம்
கலாச்சாரம்47
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மெய்ஞான விருந்து (ஜனவரி 6)
ஜனவரி 6 அன்று க�ொண்டாடப்படும் மெய்ஞான அல்லது ஞான�ோதயம்
என்பது
இயேசுவுக்கு
ஜ�ோர்டான்
நதிக்கரையில்
ஞானஸ்நானம்
வழங்கப்பட்டதை குறிக்கும் கிருஸ்தவ விருந்து தினமாகும். ஞான�ோதய
நாளின் (ஒளியின் நாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) ப�ோது, அனைத்து
கடற்கரை நகர்களிலும் ஒரு க�ொண்டாட்டம் நடைபெறும். ஞான�ோதய
பிரார்த்தனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, மதகுரு புனித சிலுவையை
கடலுக்குள் எறிந்து விடுவார். பல தன்னார்வளர்கள் அந்த சிலுவையை
எடுப்பதற்கு கடலுக்குள் செல்வார்கள். அவர்களது வழக்கப்படி அந்த
புனித சிலுவையைக் கண்டுபிடிப்பவர்கள் அந்த ஆண்டு முழுவதும்
அதிர்ஷ்டசாலியாக இருப்பார்கள்.

ஈஸ்டர் வழக்கங்கள்
ஈஸ்டரின்போது, கிருஸ்தவர்கள் இயேசு கிருஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததை
நினைவுகூறுவார்கள். ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக் கிழமைக்கு முந்தைய
வாரம் புனித வாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அந்த சமயத்தில்
குடும்பத்
தலைவிகள் “ப்பௌனஸ்” (பாலாடைக்
கட்டி
க�ொண்டு
தயாரிக்கப்படும் ஈஸ்டர் இனிப்புகள்) மற்றும் முட்டைகளுக்கு சிவப்பு
வண்ணம் தீட்டுவார்கள். புனித சனிக்கழமை மாலை, இயேசு கிருஸ்து
உயிர்த்தெழுவதை நினைவுகூற பழமைப்பற்று மிக்க கிருஸ்தவர்கள்
தேவாலயத்தில்
ஒன்று
கூடுவார்கள்.
ஈஸ்டர்
ஞாயிற்றுக்
கிழமையன்று, மதிய உணவுக்கு மக்கள் ஒன்று கூடி பாரம்பரிய சுவ்லா
(கரியடுப்பில் சுடப்பட்ட) ஆட்டிறைச்சியை சாப்பிடுவார்கள். ஒருசில
பகுதிகளில், மக்கள் கிராமப்புற சதுக்கத்தில் ஒன்று கூடி பாரம்பரிய
விளையாட்டுக்களை விளையாடுவார்கள்.

3.9 பாரம்பரிய சைப்பிரஸியரின் சுவைகள்
பாரம்பரிய சைப்பிரஸியரின் உணவு வகைகள் ஆலிவ் எண்ணெயை
அடிப்படைப்
ப�ொருளாகக்
க�ொண்ட
மத்தியதரைக்கடல்
உணவு
வகையைச் சார்ந்தது. சைப்பிரஸியரின் உணவில் மத்திய கிழக்கு
நாடுகள், மத்தியதரைக்கடல் மற்றும் மேற்கு ஐர�ோப்பிய சுவைகள்
இருப்பதால் அதனை “கலப்பட” சுவை என்று குறிப்பிடலாம். கீ ழ்கண்டவை
புகழ்பெற்ற சைப்பிரஸியரின் பாரம்பரிய உணவில் அடங்கும்:

வட்டார உணவுகள்
ஹல�ௌமி: வெள்ளாட்டு செம்மறியாட்டுப் பால் கலந்த கலவையில்
இருந்து தயாரிக்கப்படும் பாரம்பரிய சைப்பிரஸியரின் பாலாடைக்கட்டி.
ஹல�ௌமி சர்வதேச அளவில் புகழ் பெற்றது மேலும் இது உலகெங்கும்
பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

சைப்பிரஸாரின்

சூட்டடுப்பில்

(makaronia tou fournou): இந்த

தயாரிக்கப்பட்ட

பாஸ்தா

உணவில் பாஸ்தா, க�ொத்துக்கறி மற்றும்
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பாலேட்டினால் தயாரிக்கப்பட்ட
க�ொண்டதாகும்.

வெண்குழம்பு

கிரீம்

ஆகியவற்றைக்

சுவ்லா: இதில் ஒரு பெரிய ஆட்டிறைச்சி, பன்றி இறைச்சி அல்லது

க�ோழி இறைச்சி மசாலாப் ப�ொருட்கள் மற்றும் துளசி ப�ோன்ற
மூலிகை தூவப்பட்டு ஒரு பெரிய கம்பியில் வைத்து அடுப்புச் சூட்டில்
வேகவைக்கப்படுவதாகும்.

வட்டார இனிப்புகள்
ச�ோஜ�ோக்கோஸ்

(திராட்சைரசச் சுருள்):
இது அடிப்படைப்
ப�ொருளான திராட்சை ரசம் மாவு மற்றும் க�ொட்டைகளுடன் சேர்த்து
தயாரிக்கப்படும் பாரம்பரிய இனிப்பாகும்.
தேக்கரண்டி

இனிப்புகள்:

அடர்த்தியான பாகில் வைக்கப்படும்
வேகவைத்த (த�ோல் நீக்கப்பட்ட) பழங்கள் அல்லது காய்கள்.

ச�ௌஜ�ோக்கோஸ்
புகைப்படம்: சைப்பிரஸ்
சுற்றுலா நிறுவனம்

வட்டார பானங்கள்
சிவானியா: இது மதுவின் அளவு அதிகமாக உள்ள ஒரு மதுபானமாகும்
மேலும் இதில் சிறிய அளவில் திராட்சையின் சுவை மற்றும் மணம்
இருப்பது இதன் குணாதிசயமாகும்.

வட்டார

மதுரசங்கள்:
பழங்காலம் முதலேயே சுவைக்கப்பட்டு
வருகிறது. காலங்காலமாக இந்தப் பகுதியில் உள்ளோரின் வாழ்விற்கு
சைப்பிரஸ் மதுரசங்கள் மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக
இருக்கின்றன.
இன்று,
சைப்பிரஸில்
உள்ள
மதுரசத்
தயாரிப்பு
மையங்களில் சிறந்த தரமான மதுரசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
காமண்டரியா: இது உலர் திராட்சைகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும்

இனிப்பான பசியூட்டும் மதுவாகும். காமண்டரியா உலகிலேயே மிகவும்
பழமையான மதுரசம் என்று ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது, அது எட்டு
நூற்றாண்டுகளாக தனது பெயரை நிலைநாட்டி வருகிறது.

குறிப்பு: குடிப்பதற்கான வயது வரம்பு
சைப்பிரஸில் மது அருந்துவதற்கு சட்டப்பூர்வமான வயது 17 ஆகும்.
ஓட்டுநர்கள் தாங்கள் குடிக்கும் மதுவின் அளவைப் பற்றி மிகவும்
கவனமாக இருக்க வேண்டும். 100 மில்லிலிட்டர் மூச்சுக் காற்றில்
22 மைக்ரோ கிராம்கள் மது இருப்பதுதான் மூச்சுக் காற்றில்
சட்டப்பூர்வமாக
அனுமதிக்கப்பட்ட
அளவாகும். 100 மில்லிலிட்டர்
இரத்தத்தில் 50 மில்லி கிராம்கள் மது இருப்பதுதான் இரத்தத்தில்
சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாகும்.
கலாச்சாரம்49
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அரசியல் அமைப்பு
4.1 அறிமுகம்
1960

முதல், சைப்பிரஸ் ஒரு ஜனாதிபதி ஆட்சி செய்யும் அரசியல்
அமைப்பைக் க�ொண்ட ஒரு சுதந்திர குடியரசு நாடாகும். நாட்டின்
தலைவர் ஜனாதிபதியாவார், அவர் ப�ொதுவாக, நேரடி மற்றும் இரகசிய
வாக்கெடுப்பின் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். ஜனாதிபதிக்கான
பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள்
சைப்பிரஸ் குடியரசு நாட்டின் ஆட்சி அமைப்பு அதிகாரப் பகிர்வு
என்பதன் அடிப்படையில் இயங்குகிறது.
விளக்கமாக குறிப்பிட்டால்,
நாட்டின் அதிகாரம் கீ ழ்கண்ட முறைகளில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:



செயல்படுத்தும் அதிகாரம்: சட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான
ப�ொறுப்பில் உள்ளவர்



சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம்: சட்டத்தினை உருவாக்கும்
ப�ொறுப்பில் உள்ளவர்



நிறைவேற்று அதிகாரம்: ஏற்படக்கூடிய கருத்து
வேறுபாடுகளைச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்த்துவைக்கும்
ப�ொறுப்பில் உள்ளவர்

சைப்பிரஸ் குடியரசின்
அதிகாரப்பூர்வமான க�ொடி
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம் 2010

4.2 செயல்படுத்தும் அதிகாரம்
செயல்படுத்தும்
அதிகாரம்
குடியரசு
நாட்டின்
ஜனாதிபதியாலும்,
மற்றும்
ஜனாதிபதியால்
நியமிக்கப்படும்
அமைச்சர்களாலும்
செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அமைச்சர்கள்
சபையின்
அங்கத்தவர்கள்
சைப்பிரஸின் பதின�ொரு அமைச்சுக்களை நிர்வகிக்கின்றனர்:



வெளியுறவு அமைச்சகம்



உள்துறை அமைச்சகம்



பாதுகாப்பு அமைச்சு



நிதி அமைச்சகம்



நீதி மற்றும் பொது ஒழுங்கு அமைச்சகம்

ஜனாதிபதி மாளிகை
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம் 2010
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கல்வி மற்றும் காலாச்சார அமைச்சு



த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சு



விவசாய, இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு



தகவல் த�ொடர்பாடல் மற்றும் பணிகளுக்கான அமைச்சு



வர்த்தகம், வலு, கைத்தொழில் மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சு



சுகாதார அமைச்சகம்

4.3 சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம்

பிரதிநிதிகள் சபை புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

பிரதிநிதிகளைக் க�ொண்ட சபையின் மூலமாக சட்டம் இயற்றும்
அதிகாரம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதன் அங்கத்தவர்கள் ப�ொதுவான,
நேரடியான மற்றும் இரகசிய வாக்கெடுப்பின் மூலமாக தெரிவு
செய்யப்படுகின்றனர்
மேலும்
அவர்கள்
பணியாற்றும்
காலம்
ஐந்தாண்டுகளாகும். ஒரு சாதாரணமான விகிதாசார தேர்தல் முறை
இங்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது:
ஒவ்வொரு
கட்சிக்கும்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்படும் இடங்களின் எண்ணிக்கை தேசிய அளவில் அந்த கட்சி
பெற்றுள்ள ஒட்டும�ொத்த வாக்குகள் சதவதத்தை
ீ
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டிருக்குமே அன்றி மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில்
இருக்காது. 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து சைப்பிரஸ் குடியரசின்
குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை உண்டு.
பிரதிநிதிகளின் சபையில் உள்ள ம�ொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை
80 ஆகும். இந்த சட்ட வடிவத்தின் அடிப்படையில், இந்த இடங்கள்
இத்தீவில் உள்ள இரண்டு முக்கியமான சமூகத்தினருக்கிடையே
விகிதாசார முறையில் பிரித்து வழங்கப்படுகிறது: கிரேக்க சைப்பிரஸ்
மக்கள்
மற்றும்
துருக்கிய
சைப்பிரஸ்
மக்கள்.
80 இடங்களில்,
கிர�ோக்க சைப்பிரஸ் மக்களால் 56 இடங்கள் எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டது,
மீ தமுள்ள 24 இடங்கள் துருக்கிய சைப்பிரஸ் சமுதாயத்தினருக்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
எனினும்,
சைப்பிரஸின்
வடக்கு
பகுதியை
துருக்கியர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாலும் அதனால் ஏற்பட்ட அரசியல்
சூழ்நிலையாலும் அந்த 24 இடங்கள் காலியாக உள்ளன.
பிரதிநிதிகள்
சபையில்
மர�ோனியர்கள்,
ஆர்மீனியர்கள்
மற்றும்
இலத்தீன்கள் ப�ோன்ற மதம் சார்ந்த சமுதாயத்தினருக்கும் பிரதிநிதிகள்
உள்ளனர். சபைக் கூட்டங்களில் பங்கேற்க அவர்களுக்கு உரிமை
இல்லை என்ற ப�ோதிலும் ஒவ்வொரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிரதிநிதி
கூட்டங்களில் கலந்து க�ொள்வார். பிரதிநிதிகள் சபையின் சட்டங்கள்
மற்றும் முடிவுகள் அங்கு இருக்கும் பிரதிநிதிகளில் பெரும்பான்மையின்
அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு
சைப்பிரஸ் குடியரசின் ஜனாதிபதியால் கையெழுத்திடப்பட்ட பின்னர்
சட்டங்கள் யாவும் செல்லுபடியாகும்.

பிரதிநிதிகள் சபை - 1.6.2006
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

2011 ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் அடிப்படையில் கீ ழ்கண்டவை சைப்பிரஸில்
உள்ள முக்கியமான பாராளுமன்ற அரசியல் கட்சிகளாகும்:
54 | சைப்பிரஸ் வழிகா

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 54

6/6/2013 6:13:32 PM



த�ொழிலாளர் மக்களுக்கான முன்னேற்றக்கட்சி



ஜனநாயக ஊர்வலக் கட்சி



ஜனநாயகக் கட்சி



சமூக ஜனநாயக மக்கள் இயக்கம (் EDEK)



ஐர�ோப்பிய கட்சி



சூழலியல் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் இயக்கம்

(AKEL)

(DISY)

(DIKO)
(EUROKO)

6 தேர்தல் த�ொகுதி மாவட்டங்களில் 56 இடங்களும் கீ ழ்கண்ட முறையில்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:

தேர்தல் மாவட்டம்

ஆசனங்கள்

நிக்கோசியா

20 ஆசனங்கள்

லிமாஸ�ோல்

12 ஆசனங்கள்

பாமக�ொஸ்தா

11 ஆசனங்கள்

லார்கனா

6 ஆசனங்கள்

பாப்போஸ்

4 ஆசனங்கள்

கெரின்யா

3 ஆசனங்கள்

4.4 நீதி வழங்கும் அதிகாரம்
சைப்பிரஸில் நீதி வழங்கும் முறை சைப்பிரஸ் குடியரசின் சட்டங்கள்
மற்றும் அரசியலமைப்பையும் அடிப்படையாகக் க�ொண்டுள்ளது மேலும்
இது கீ ழ் குறிப்பிடப்படுபவையால் செயற்படுத்தப்படுகிறது:



உச்ச நீதிமன்றம்



முதல் நிலை நீதிமன்றங்கள்

மூன்றாம் நிலை நாடுகளின் குடிமக்களுக்கு(TCN) தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள
பிரச்சனைகளைக் கையாள இந்த இரண்டு நீதிமன்றங்களுக்கும் மற்றும்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சுக்களுக்கும் செல்வதற்கு
உரிமை உண்டு.

உச்ச நீதிமன்றம்
சைப்பிரஸின் உச்ச நீதிமன்றம் 1964 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.
மேலும் உச்சக்கட்ட நீதிவழங்கும் அதிகாரத்தை அது பெற்றுள்ளது. இது
ஜனாதிபதி மற்றும் 12 நீதிபதிகளைக் க�ொண்டு அமைந்துள்ளது.

புதிய உச்ச நீதிமன்ற கட்டிடம்
நிக்கோஸியாவில் உள்ளது
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்
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முதல் நிலை நீதிமன்றங்கள்
முதல்நிலை நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
இருக்கின்றன. இந்த நீதிமன்றங்கள் கீ ழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:



அசைஸ் நீதிமன்றம்: முதல் நிலை குற்றவியல் வழக்குகளை
விசாரித்து முடிவு செய்யும் அதிகாரம் இவற்றுக்கு உண்டு.
சிறு குற்றத்திற்கான சிறைத் தண்டனை 5 வருடத்திற்கும்
அதிகமாக இருக்கும். குற்றவியல் வழக்குகள்தான் அசைஸ்
நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துவரப்படுகின்றன. தற்போது
சைப்பிரஸில் 4 அசைஸ் நீதிமன்றங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து
வருகின்றன, அவை நிக்கோஸியா, லிமாஸ�ோல், லர்ணாகா
மற்றும் பாப்போஸில் அமைந்துள்ளன.



மாவட்ட நீதிமன்றங்கள்: அதிகபட்ச தண்டனை 5 வருடங்களுக்கு
மீ றாத சிறை தண்டனைகளை வழங்கக் கூடிய குற்றங்களை
மட்டுமே இந்த நீதிமன்றங்கள் கையாளுகின்றன. தற்போது
சைப்பிரஸ் குடியரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக மாவட்டத்திற்கும்
(நிக்கோஸியா, பர்மக�ோஸா, லிமாஸ�ோல், லர்ணாகா,
பாப்போஸ் மற்றும் கெரினியா) ஒவ்வொறு நீதிமன்றங்கள்
என்ற விகிதத்தில் 6 மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன.



த�ொழில் பிரச்சனைகளுக்கான நீதிமன்றங்கள்: இவை பணியில்
இருந்து நீக்கப்படுவது சம்பந்தமான, அதாவது நஷ்டயீடு
வழங்குதல் ப�ோன்றவை சம்பந்தமான வழக்குகளைக்
கையாளும். தற்போது, 3 த�ொழில் பிரச்சனைகளுக்கான
நீதிமன்றங்கள் உள்ளன, அவை நிக்கோஸியா, லிம�ோஸால்
மற்றும் லர்ணகாவில் அமைந்துள்ளன.



வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு நீதிமன்றங்கள்: இவற்றுக்கு
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாடகைச் ச�ொத்தின் மீ து இருக்கும்
ஆக்கிரமிப்பைத் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் நியாயமான
வாடகையை தீர்மானித்தால், அத்துடன் வேறு ஏதாவது
தற்செயலான விஷயங்கள் சம்பந்தமானவற்றில் முடிவுகளை
மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர்.



இராணுவ நீதிமன்றம்: இராணுவத்தின் பணியாளர்கள்
செய்யும் குற்றங்களை இது கையாளும்.



குடும்ப நீதிமன்றம்: இது கிரேக்க பழமைப் பற்றுள்ள
தேவாலயத்தின் அங்கத்தவர்களாக உள்ள தம்பதியரிடையே
ஏற்படும் விவாகரத்து, குழந்தைகளை தங்களது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்தல், பராமரிப்பு மற்றும் ச�ொத்துப்
பிரச்சனைகள் ப�ோன்றவை சம்பந்தமான மனுக்களைக்
கையாளும். 3 குடும்ப நீதிமன்றங்கள் உள்ளன:

-

நிக்கோஸியா மற்றும் கெரினியாவிற்காக
லிமாஸ�ோல் மற்றும் பாப்போசுக்காக
லர்ணாகா மற்றும் பமகஸ்ட்டாவிற்காக
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சைப்பிரஸ் முழுவதிலும் உள்ள மதம் சார்ந்த குழுக்களுக்கென்று
ஒரு குடும்ப நீதிமன்றம் உள்ளது, இது நிக்கோஸியாவில் உள்ளது.
ஆர்மீனியர்கள்,
மர�ோனியர்கள்
மற்றும்
லாத்தின�ோஸ்
ப�ோன்ற
மத சமூகத்தினரின் அங்கத்தவர்கள் மதக் குழுக்களுக்கான குடும்ப
நீதிமன்றங்களை நாட வேண்டும்.

4.5 அதிகாரப்பூர்வமான ம�ொழிகள்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் அதிகாரப் பூர்வமான ம�ொழிகள் கிரேக்க மற்றும்
துருக்கிய ம�ொழி ஆகியவையாகும். ஆங்கில ம�ொழி இந்த தீவில்
பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தங்களது அன்றாட வாழ்வில்,
கிரேக்க வம்சத்தைச் சார்ந்த சைப்பிரஸ் மக்கள் சைப்பிரியாட் கிளை
ம�ொழியை முக்கியமாக பயன்படுத்துகின்றனர், இது கிரேக்க ம�ொழியின்
அடிப்படையில்
அமைந்தது,
அத்துடன்
பக்கத்து
நாகரிகங்களின்
தாக்கமும் சைப்பிரஸை கைப்பற்றிய துருக்கியர், ஆங்கிலேயர் மற்றும்
அரேபியர் ஆகிய�ோரின் நாட்டு ம�ொழிகளின் தாக்கமும் இதில் உள்ளது.

4.6 ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தில் சைப்பிரஸ்
2004 மே 1 ஆம் திகதி சைப்பிரஸ் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் முழு
அங்கத்தவராக இணைந்தது மேலும் அந்நாள் முதல் அனைத்து
ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய அமைப்புகளிலும் அது பங்கேற்று வருகிறது.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் மூன்று முக்கியமான அரசியல் அமைப்புகள்
யாதெனில் ஐர�ோப்பிய பாராளுமன்றம், ஐர�ோப்பிய ஆணைக்குழு
மற்றும் ஐர�ோப்பிய சபையுடன் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் சபை
(அங்கத்தவர்களாக உள்ள நாடுகளின் தலைவர்கள்).
ஐர�ோப்பிய
பாராளுமன்றம்
ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தின்
அரசியல்
முக்கியத்துவங்களை முடிவு செய்யும் மேலும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய
சபையின் ஒத்துழைப்புடன் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் சட்டம் மற்றும்
நிதிக்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கும்.
ஐர�ோப்பிய
ஆணைக்குழு
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் செயல்படுத்தும் அதிகாரமாக கருதப்படுகிறது
மேலும் அங்கத்தவர்களாக உள்ள நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் உறுதிசெய்த
சட்டங்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகளை செயல்படுத்துவதை இது உறுதி
செய்கிறது. ஐர�ோப்பிய சபையின் அங்கத்துவம் பெற்ற நாடுகளின்
தலைவர்கள், சபையின் தலைவர் மற்றும் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்
ஆகிய�ோரைக் க�ொண்டதாகும். இச்சபை ஆண்டுக்கு 4 முறைகள் ஒன்று
கூடுகின்றது. மேலும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் ப�ொதுவான அரசியல்
பாதைகள் மற்றும் முக்கியத்துவங்களை முடிவு செய்கின்றன.

ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின்
க�ொடி

ஐர�ோப்பிய
பாராளுமன்றத்தில் (754 ம�ொத்த
அங்கத்தவர்கள்)
சைப்பிரஸ் குடியரசின் 6 பிரதிநிதிகளும் உள்ளனர். சைப்பிரஸின்
பிரதிநிதிகள் யாவரும் சைப்பிரஸில் வாழும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின்
குடிமக்களால் நேரடியாகத் தேர்வு செய்யப்படுகின்றவர்கள். அத்துடன்,
ஒவ்வொரு ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய நாட்டிற்கும் ஒன்று என்ற விகிதத்தில்
27 ஆணையாளர்களைக் க�ொண்ட ஐர�ோப்பிய ஆணைக்குழுவில் ஒரு
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ஆணையாளர் சைப்பிரஸின் பிரதிநிதியாக செல்வார். ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தின் சபையில், ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் ஆய்வுக்கருத்துக்கு
ஏற்ப
சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சர்
ஒருவர்
பிரதிநிதியாக
கலந்து
க�ொள்வார். ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய சபையின் தலைவர் 6 மாதங்களுக்கு
ஒரு முறை ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் அங்கத்தவர்கள் மூலமாக
மாற்றப்படுவார்கள். தலைவர் ப�ொறுப்பை வகிக்கும் நாடு தான் அந்த
ஆறு மாத காலத்திற்கான அரசியல் நிரலை முடிவு செய்யும். 2012
ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ஆறுமாத காலத்தின் ப�ோது அச்சபையின்
தலைமைப் ப�ொறுப்பை சைப்பிரஸ் ஏற்றிருந்தது.

4.7 சைப்பிரஸின் குடியுரிமையைப் பெறுதல்
சைப்பிரஸின்
குடியுரிமையைப்
பெறுவதற்கு TCNகள் 18 வயதைக்
கடந்தவராகவும் மேலும் சட்டப்பூர்வமாக சைப்பிரஸில் வாழ்ந்து
வருபவராகவும் இருக்க வேண்டும். குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு
முன், குறைந்தபட்சம் 7 ஆண்டுகளுக்காவது ஒருவர் சட்டப்பூர்வமாக
சைப்பிரஸில் வாழ்பவராக இருத்தல் வேண்டும், எந்த விதமான
குற்றவியல் பின்னணியும் இருக்கக்கூடாது, மேலும் சைப்பிரஸிற்கு
சட்டப்பூர்வமாக வந்திருக்க அங்கு வாழ்ந்து வருபவராக இருக்க
வேண்டும். TCNகள் சைப்பிரஸின் குடியுரிமையைப் பெறும் ப�ோது, 18
வயதுக்குட்பட்ட அவரது குழந்தைகளுக்கு அதே உரிமைகள் தானாகவே
கிடைத்துவிடுகிறது,
அவருடைய
துணைவருக்கு
எந்தவிதமான
குற்றவியல் பின்னணியும் இல்லாத நிலையில் அதே உரிமைகள்
3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிடைக்கும். TCNகள் மற்றும் அவர்களது
குழந்தைகள் பல நாடுகளின் குடிமக்களாக இருக்கும் உரிமையை
சைப்பிரஸ்
குடியரசு
அனுமதிக்கிறது.
அத்துடன்,
சைப்பிரஸின்
குடிமக்களைத் திருமணம் செய்து க�ொள்பவர்கள், அவர்கள் பெயரில்
எந்தவிதமான குற்றவியல் பின்னணியும் இல்லாத பட்சத்தில் மேலும்
அவர்கள் சைப்பிரஸ் குடியரசில் சட்டப்பூர்வமாக நுழைந்திருக்கிறார்கள்
அல்லது தங்கியிருக்கிறார்கள் என்ற பட்சத்தில் அவர்களது திருமணம்
முடிந்த 3 ஆண்டுகள்
பூர்த்தியானதும்
அவர்களும்
சைப்பிரஸின்
குடியுரிமையைப் பெறலாம்.
விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஆவணங்களைப்
பற்றி கீ ழே விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது:



ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரரினதும் பிறப்புச் சான்றிதழ்;



ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரருக்கும் எந்தவிதமான குற்றிவியல்
பின்னணியும் இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்;



திருமணச் சான்றிதழ்;



ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரரின் பாஸ்போர்டின் பிரதி,
அதில் அவர்கள் நாட்டுக்கு வருகை தந்த மற்றும்/
அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறும் திகதி தெளிவாக
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்;
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ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரரும் தாங்கள் வந்த மற்றும்
வெளியேறிய விபரங்களைப் பட்டியல் படுத்தியிருத்தல்
வேண்டும்



அடுத்தடுத்து இரண்டு முறை செய்தித்தாளில் வெளியிடப்பட்ட
விளம்பரங்களின் பிரதிகள், அதில் விண்ணப்பதாரர்
குடியுரிமையைக் க�ோரியுள்ளார் என்பதைப் பற்றி
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.



இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்



விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டது என்பதற்கான
பற்றுச்சீட்டின் பிரதி (குடியுரிமை வழங்குதல் ஊடாக
சைப்பிரஸ் குடியுரிமையைப் பெறுவதற்கு 500€ , திருமணம்
மூலமாக ஊடாக சைப்பிரஸ் குடியுரிமையைப் பெறுவதற்கு
300€)

மேலும் விபரமான தகவல்கள் வேண்டுமென்றால், விண்ணப்பதாரர்கள்
நிக்கோஸியா மாவட்டத்தில் உள்ள குடிமைப் பதிவகம் மற்றும்
குடிவரவு குடியகழ்வு திணைக்களத்தை த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டும்.
உள்துறை
அமைச்சகத்தின்
இணையதளத்தில்
இருந்தும்
நீங்கள்
கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களைப் பெறலாம்

(www.moi.gov.cy).

4.8 மக்கள் சபையில் பங்கேற்றல்
தேர்தல்களில் பங்கேற்றல்

TCN கள்

குடிமக்கள் சைப்பரஸின் குடியுரிமை அல்லது வேறு ஏதாவது
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பினராக உள்ள நாட்டின் குடியுரிமை
இல்லாமல் சைப்பிரஸ் குடியரசின் தேர்தல்களில் பங்கேற்க முடியாது.

தேசிய நிறுவனங்கள்

TCN

கள்
அவர்களது
சக
நாட்டவர்களால்
சைப்பிரஸில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள சங்கங்கள் மூலமாகத்தான் முக்கியமாக மக்கள்
சபைகளில் பங்கேற்கின்றனர். ஒன்றுக்கூடல் மற்றும் அமைப்புகளை
உருவாக்குவது சைப்பிரஸ் குடியரசின் அரசியல் சட்டத்தின் வாயிலாக
வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமையாகும். சைப்பிரஸில் நேபாளம், இலங்கை,
பாலஸ்தீனம், பிலிப்பைன்ஸ், வங்காளதேசம், ஜ�ோர்ஜியா, கமருன்,
ரஷ்யா மற்றும் கென்யா ப�ோன்ற நாடுகள்/தேசங்களின் TCN களுக்கான
நிறுவனங்கள்
இருக்கின்றன.
இந்த
நிறுவனங்கள்
சைப்பிரஸில்
தங்கியிருக்கும் ப�ோது தங்களது அங்கத்தவர்களுக்கு உதவி புரியும்
திட்டங்களை வழங்குகின்றன.

தேர்தல்கள்
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOகள்)
மூன்றாம் நிலை நாடுகளின் குடிமக்கள் இங்குள்ள சமுதாயத்தில்
ஒன்றிணைவதற்கு
உதவி
செய்வதற்காக
அவர்களை
பல்வேறு
கலாச்சார
மற்றும்
கல்வி
வழங்கும்
செயற்பாடுகளில்
ஈடுபட
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வைக்கக்கூடிய
பல்வேறு
திட்டங்களைப்
பல
அரச
சார்பற்ற
நிறுவனங்கள் உருவாக்கியுள்ளன. ஐர�ோப்பிய ஒருமைப்பாட்டு நிதியின்
மூலமாக இப்பணிக்காக குடிமைப் பதிவக மற்றும் புலம்பெயர்தல்
துறை குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான உதவிகளைச் செய்து வருகிறது.
இதே ந�ோக்கத்திற்காக, இக்குடியரசில் உள்ள ஒருசில நகரசபைகள்
அந்தந்த பகுதிகளில் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து வருகின்றன.

வர்த்தக த�ொழிற்சங்கங்கள்
சைப்பிரஸின்
மக்கள்
சபையில் TCN கள்
பங்கேற்க
வர்த்தக
த�ொழிற்சங்கங்கள்
ஒரு
முக்கியமான
வழியாகும்.
சைப்பிரஸ்
குடியரசின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து
பணியாளர்களுக்கும்
த�ொழிற்
சங்கங்களில்
பங்கேற்பதற்கான
உரிமை உள்ளது. த�ொழிற் சங்கங்களில் அங்கத்தவர்களாக TCN களில்
யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள�ோ மேலும் தங்களது ப�ொருளாதாரம்
சார் கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்கள�ோ அவர்கள் த�ொழிற் சங்க
தேர்தல்களில் பங்கேற்கலாம்.

4.9 அடிப்படை மனித உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்
மூன்றாம்
நிலை
நாடுகளின்
குடிமக்களுக்கு (TCN) சைப்பிரஸ்
குடியரசின் ஆட்சிக்கான சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் அமைப்புகளைப்
பற்றி தெரிந்து க�ொள்ள உரிமை உண்டு. TCN களை சைப்பிரஸின்
சமுதாயத்துடன் ஒன்றிணைப்பதற்கு அத்தகைய தகவல்கள் பற்றிய
அறிவு அவசியமாகும். நன்றாக தகவல்களை அறிந்து க�ொண்ட
TCN கள் தங்களது உரிமைகள் மீ றப்படுவதில் இருந்து தங்களைப்
பாதுகாத்துக் க�ொள்ளும் நிலையில் இருப்பார்கள். சைப்பிரஸில் வாழும்
TCN களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளை சைப்பிரஸ் குடியரசின்
அரசியலமைப்புச் சட்டம் பாதுகாத்து ஆட்சி செய்கிறது.
சைப்பிரஸ் குடியரசின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விதி 28(2) கீ ழ்கண்ட
உரிமைகளை வழங்குகிறது:

“ஒவ்வொரு

நபரும் ஜாதி, இனம், மதம், ம�ொழி, பாலினம், அரசில்
அல்லது ஏனைய நம்பிக்கைகள், நாடு அல்லது சமூகப் பிரிவு, பிறப்பு,
நிறம், வசதி, சமுதாய நிலை அல்லது வேறு எந்த ஒரு அடிப்படையிலும்
மற்ற எந்த ஒரு நபரையும் நேடியாகவ�ோ அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ
பாகுபடுத்தாத அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து
உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பார்கள்”
மேலும், ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் நாடு என்ற முறையில்
சைப்பிரஸ் குடியரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின்
சட்டங்கள், சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள், உடன்படிக்கைகள் ஆகியவற்றை
சைப்பிரஸ் குடியரசு பின்பற்ற வேண்டும்.

60 | சைப்பிரஸ் வழிகா

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 60

6/6/2013 6:13:34 PM

TCN களின் மனித உரிமைகள்
சைப்பிரஸில் வாழ்ந்து வரும் TCN களின் அடிப்படை உரிமைகள் ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் சாசனத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
கீ ழ்
குறிப்பிடப்படுபவை
ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தின்
இணையத்தில்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது ப�ோன்ற, TCN களைப் ப�ொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு
அத்தியாயத்திலும் உள்ள முக்கியமான உரிமைகளாகும்.



அத்தியாயம் I: க�ௌரவம் (மனித மதிப்பளிப்பு, வாழ்வதற்கான
உரிமை, ஒரு மனிதன் உண்மையாக இருப்பதற்கான உரிமை,
சித்திரவதை மற்றும் மனிதாபிமானமற்ற அல்லது மதிப்புக்
குறைவாக நடத்தப்படுவதை அல்லது தண்டிக்கப்படுவதை
தடை செய்தல், க�ொத்தடிமை மற்றும் கட்டாயப்படுத்தி
வேலை வாங்குவதை தடை செய்தல்).



அத்தியாயம் II: சுதந்திரங்கள் (சுதந்திரம் மற்றும்
பாதுகாப்பிற்கான உரிமை, தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப
வாழ்க்கைக்கான மரியாதை, தனிப்பட்ட தகவல்களைப்
பாதுகாத்தல், திருமணம் செய்துக�ொண்டு ஒரு குடும்பத்தை
உருவாக்கும் உரிமை, சிந்திக்க மனசாட்சியுடன் நடந்து
க�ொள்ள மற்றும் மதத்திற்கான சுதந்திரம், கருத்தை
வெளிப்படுத்த மற்றும் தகவல்களுக்கான சுதந்திரம்,
ஒன்றுகூடல் மற்றும் சங்கங்களில் சேர்வதற்கான சுதந்திரம்,
கலைகள் மற்றும் அறிவியல் சுதந்திரம், கல்விக்கான உரிமை,
ஒரு பணியைத் தேர்வு செய்யும் சுதந்திரம் மேலும் பணியில்
ஈடுபடுவதற்கான உரிமை, ஒரு த�ொழிலைச் செய்வதற்கான
சுதந்திரம், ச�ொத்து வாங்கும் உரிமை, புகலிடம்
தேடுவதற்கான உரிமை, நீக்கும்போது வெளியேற்றும் ப�ோது
அல்லது நாடு கடத்தும் ப�ோது பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை)



அத்தியாயம் III: சமத்துவம் (சட்டத்தின் முன்னால் சமத்துவம்,
பாரபட்சம் இன்மை, கலாச்சாரம், மத மற்றும் ம�ொழி
வேறுபாடு, ஆண் மற்றும் பெண்களிடையே சமத்துவம்,
குழந்தையின் உரிமைகள், வயதானவர்களின் உரிமைகள்,
ஊனமுள்ள நபர்ளுக்கான ஒருமைப்பாடு).



அத்தியாயம் IV: ஒற்றுமை (நிறுவனத்திற்குள்ளே பணியாளர்கள்
தகவல்கள் மற்றும் ஆல�ோசனைப் பெறுவதற்கான உரிமை,
ஒன்று கூடி சாதகமாக பேரம் பேச மற்றும் செயல்படுவதற்கான
உரிமை, பணியமர்த்தும் சேவைகளைப் பெறுவதற்கான
உரிமை, நியாயமற்ற முறையில் பணி நீக்கம் செய்யப்படும்
சூழ்நிலையில் பாதுகாப்பு, நியாயமான மற்றும் நேர்மையான
பணி சூழ்நிலைகள், குழந்தைத் த�ொழிலாளர்களை தடுத்தல்
மற்றும் பணியிடத்தில், குடும்பத்தில் மற்றும் த�ொழில்
வாழ்க்கையில் இளம் மக்களைப் பாதுகாத்தல், சமூகப் பாதுகாப்பு
மற்றும் சமூக உதவி, சுகாதாரப் பராமரிப்பு, ப�ொதுவான
ப�ொருளாதார உதவி வழங்கக்கூடிய சேவைகளைப் பெறுதல்,
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு).
அரசியல் அமைப்பு61
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அத்தியாயம் V: குடிமையியல் உரிமைகள் சிறந்த
நிர்வாகத்திற்கான உரிமை, ஆவணங்களைப் பெறுவதற்கான
உரிமை, ஐர�ோப்பிய குறைகேள் அதிகாரி, முறையிடுவதற்கான
உரிமை, எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல மற்றும்
வாழ்வதற்கான சுதந்திரம் (அந்தந்த சட்ட வடிவின்படி TCN
களுக்கு), இராச்சிய மற்றும் தூதரகப் பாதுகாப்பு.



அத்தியாயம் VI: நீதி (பயனுள்ள தீர்வு மற்றும் நியாயமான
விசாரணைக்கான உரிமை, குற்றமற்றவர் என்கின்ற ஊகிப்பு
மற்றும் பாதுகாத்துக் க�ொள்வதற்கான உரிமை, குற்றவியல்
தவறுகள் மற்றும் அபராதங்கள் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு
அவற்றின் அளவிற்கு ஏற்ப அளிக்கும் க�ோட்பாடுகள்,
அதே குற்றவியல் குற்றத்திற்கு குற்றவியல் சட்டப்படி
இரண்டு முறை விசாரிக்கப்படுவது அல்லது தண்டனை
வழங்கப்படுவதில்லை என்ற உரிமை)

சைப்பிரஸ் குடியரசில் வாழும் யாராவது TCN களுக்கு ஏதாவது
மனித உரிமைகள் மீ றப்பட்டால், அவர் அதை நிர்வாகத்திற்கான
ஆணையாளரின் அலுவலகத்தில் (குறை விசாரணை அதிகாரி) அதைப்
பற்றி புகாரளிக்க வேண்டும். சைப்பிரஸ் குடியரசின் குடிமக்கள்
மற்றும் இங்கு வாழ்வோரது மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது
குறை விசாரணை அதிகாரியின் கடமையாகும். ஒருவேளை மனித
உரிமைகள் மீ றலில் குற்றவியல் தவறும் இழைக்கப்பட்டிருந்தால் TCN
கள் சைப்பிரஸ் காவல் துறையிடம் இதைப்பற்றி புகார் அளிக்கலாம்.

TCN களின் கடமைகள்
சைப்பிரஸில் TCN களின் கடமைகள் அன்னிய நாட்டவர்கள் மற்றும்
குடியேறிய�ோர் சட்டத்திலும், மேலும் சைப்பிரஸில் வாழும், படித்துக்
க�ொண்டிருக்கும் அல்லது பணி புரியும் TCN களுக்குப் ப�ொருத்தமான
விதிமுறைகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சைப்பிரஸில் வாழ்வோர்
என்கின்ற முறையில் TCN களின் கடமைகள் யாதெனில்:



சைப்பிரஸ் குடியரசின் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை
மதித்து அதன்படி நடந்து க�ொள்ளுதல்.



ப�ொது மற்றும் தனியார் ச�ொத்துகளுக்கு மதிப்பளித்தல்



சைப்பிரஸில் வந்து சேர்ந்தவுடன் மருத்துவப்
பரிச�ோதனைகளைச் செய்து க�ொள்ளுதல்



சைப்பிரஸில் தங்களது வட்டின்
ீ
முகவரியில் ஏதாவது
மாற்றம் ஏற்பட்டால் அதைப் பற்றி சைப்பிரஸ் காவல்
துறையினரிடம் தெரிவித்தல்



ஒருவேளை அவர்கள் சைப்பிரஸில் இருக்க விரும்பினால்,
தாங்கள் அங்கு தங்கியிருப்பதற்கான அனுமதி
காலாவதியாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே அதனைப்
புதுப்பித்துக் க�ொள்ளுதல்
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ெபா�ளாதாரம்
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ப�ொருளாதாரம்
5.1 சைப்பிரஸ் ப�ொருளாதாரத்தின் அடிப்படைப் பண்புகள்
சைப்பிரஸ் சுயமான ஒரு சந்தைப் ப�ொருளாதாரத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
தனியார் துறையின் கேள்வியும் அபிவிருத்தியும் கணிசமான ஒரு
பங்களிப்பை
வகிக்கின்றது.
ப�ொருளாதார
ஸ்தீரத்தன்மையையும்
அனுகூலம் வாய்ந்த ஒரு வர்த்தகச் சூழலையும் பேணும் நிமித்தம்
அரசாங்கம்
சந்தைகளை
ஒழுங்குபடுத்தி
உதவிகளைச்
செய்து
வருகின்றது. 1974 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர், சைப்பிரஸின் ப�ொருளாதாரம்
பிரதானமாக சுற்றுலாவிலும் அதே நேரம் சேவைகளிலும் அமைந்து
காணப்பட்டது. கடந்த தசாப்தங்களில், வர்த்தக மற்றும் நிர்மாணத்
துறைகள் கணிசமான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளன. தேசிய த�ொழிலாளர்
படையிலுள்ள பெரும்பான்மையான த�ொழிலாளர்கள் மூன்றாம் உலக
நாடுகளின் த�ொழிலாளர்கள் (TCNs) ஆவார்கள்.

5.2 ஐர�ோப்பிய – சைப்பிரஸ் நாணயம்
2008

ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 1 ஆம் திகதி முதல், சைப்பிரஸ்
ஐர�ோப்பிய வலயத்தில் பிரவேசித்ததுடன் ஐர�ோப்பிய வலயத்தின் சகல
உறுப்பு நாடுகளினாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற யூர�ோ நாணயத்தைப்
உபய�ோகிக்கவும்
த�ொடங்கியது.
ஐர�ோப்பிய
வலயத்தின்
உறுப்பு
நாடுகள் ஐர�ோப்பிய மத்திய வங்கியினூடாக ஒரே மாதிரியான ஒரு
நிதிக் க�ொள்கையைப் பின்பற்றுகின்றன. சைப்பிரஸ் சந்தையில் யூர�ோ
நாணயத்தின்
பிரய�ோகமானது
முதலீ டுகளுக்கான
கேள்வியிலும்,
அதே நேரம் நிதி வளர்ச்சி வீதத்திலும் சாதகமான ஒரு தாக்கத்தைக்
க�ொண்டிருந்தது. இதனால் சைப்பிரஸின் ஏற்றுமதிகள் அதிகரித்துள்ளன.

புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம் 2010

5.3 வரிவிதிப்பு
தனிநபர் வருமான வரி, கூட்டுத்தாபன வரி மற்றும் பெ.சே.வ
ப�ோன்ற பல வகையான வரிகள் காணப்படுகின்றன. சைப்பிரஸில்
வசிக்கும் த�ொழில்புரிகின்ற சகலரும், அதே நேரம் 183 (6 மாதங்கள்)
நாட்களுக்கு
அதிகமான
காலம்
சைப்பிரஸில்
தங்கியிருக்கின்ற
நபர்களும், அவர்களின் முழும�ொத்த வருமானம் வரி விலக்கு வழங்கிய
த�ொகையான 19,500 யூர�ோ நாணயத் த�ொகையை (2011 இல் உள்ளவாறு)
விஞ்சினால், வருமான வரியைச் செலுத்த வேண்டும். சைப்பிரஸில்
நிர்வகிக்கப்படுகின்ற
மற்றும்
சைப்பிரஸின்
கட்டுப்பாட்டிலுள்ள
சகல கம்பனிகளுக்கும் எதிராக சைப்பிரஸிலும் வெளிநாடுகளிலும்
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காணப்படுகின்ற சகல நிதி மூலங்களிலிருந்தும் கிடைக்கின்ற அல்லது
பெறுகின்ற அவற்றின் வருமானம் மீ து வரி விதிக்கப்படும். சைப்பிரஸ்
நாட்டினுள் உற்பத்தியாகுகின்ற ப�ொருட்களினதும் சேவைகளினதும்
வரி விதிக்கத்தகுந்த ஒவ்வொரு விநிய�ோகத்தின் மீ தும் பெ.சே.வ
விதிக்கப்படும். நாட்டினுள் வருகின்ற இறக்குமதிப் ப�ொருட்கள் மற்றும்
ஏனைய உறுப்பு நாடுகளிலிருந்து பெறுகின்ற ப�ொருட்கள் என்பன மீ து
பெ.சே.வ விதிக்கப்படும். பெ.சே.வ என்பது நுகர்வு சார்ந்த செலவினத்தை
ஏற்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட ஒரு நேரடி வரி விதிப்பு வகையாகும்.

5.4 வங்கி நடவடிக்கை முறைமை
வங்கிகளும்
கூட்டுறவுக்
கடன்
நிறுவனங்களும்
வங்கியியல்
முறைமையில்
உள்ளடக்கப்படும்.
சைப்பிரஸின்
மத்திய
வங்கி,
வங்கியியல் நிறுவனங்களையும், உள்நாட்டு வங்கிகளையும் மற்றும்
சர்வதேச வங்கி நடவடிக்கை பிரிவுகளையும் கண்கானிக்கின்ற அதிகாரம்
வாய்ந்த சபையாக விளங்குகின்றது. கூட்டுத்தாபனச் சங்கங்களின்
கண்கானிப்பு சார்ந்த அபிவிருத்தி அதிகார சபை கூட்டுறவுக் கடன்
நிறுவனங்களைக் கண்கானிக்கும்.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைந்தது முதல், சைப்பிரஸ் தாராளமான
வெளிநாட்டு
முதலீ டுகளைக்
க�ொண்டுள்ளதுடன்,
வெளிநாட்டு
முதலீ ட்டாளர்களுக்கான வர்த்தக வாய்ப்புகளையும் வழங்கி வருகின்றது.
சைப்பிரஸில்
காணப்படுகின்ற
நிதி
முறைமை
தாராளமயமானது
என்பதுடன் ஏனைய நாடுகளுடனான வர்த்தகம் சார்ந்த வியாபாரத்தையும்
அது அனுமதிக்கும். மூன்றாம் உலக நாடுகளிலிருந்து பெறாத வரையில்,
சைப்பிரஸில் நேரடி முதலீ டுகள் எந்தவிதமான வரையறைகளுமின்றி
இடம்பெறலாம். மூன்றாம் உலக நாடுகள் த�ொடர்பில் பின்பற்றத்
தேவையான தகவுதிறன்கள் காணப்படுகின்றன. இந்தத் தகவுதிறன்கள்
முதலீ டு இடம்பெறும் ப�ொருளாதாரத் துறையிலும் அதே நேரம்
வெளிநாட்டு முதலீ ட்டாளரின் பங்கேற்பு வீதத்திலும் தங்கியிருக்கும்.
சைப்பிரஸின் மத்திய வங்கி சைப்பிரஸிலுள்ள நிதி முறைமையை
ஒழுங்கு படுத்துவதற்கும், கண்கானிப்பதற்கும், க�ொடுக்கல் வாங்கல்
மற்றும் முதலீ ட்டு நடைமுறைகளைக் காண்காணிப்பதற்கும் அதிகாரம்
வாய்ந்த சபையாக விளங்கும்.

சைப்பிரஸ் மத்திய வங்கி
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

ஏனைய நாடுகளுடனான வர்த்தகம்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் புள்ளி விபரங்கள் சார்ந்த சேவைக்கு இணங்க,
சைப்பிரஸுடன் வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற முதலாவது மிக
முக்கியமான உறுப்பு நாடுகள் ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய (ஐ.ஒ) நாடுகளாகும்.
இந்த நாடுகளின் (பிரதானமாக கிரேக்கம், ஐ.இ. மற்றும் ஜேர்மனி)
ம�ொத்த வர்த்தக வீதம் 76% ஆகும். அத்தகைய இரண்டாவது மிக
முக்கியமான நாடுகளில் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் (பிரதானமாக
சிறியா, லெபனான், மற்றும் ஈஸ்ரேல்) உள்ளடங்கும். இந்த நாடுகளின்
ம�ொத்த வர்த்தக வீதம் 10% ஆகும். மேலும், சைப்பிரஸ் ரஷ்யா, ஐக்கிய
அமெரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் அடங்கலாக பல நாடுகளுடன்
கணிசமானளவு வர்த்தக உறவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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5.5 TCNs த�ொடர்பான வங்கியியல் தகவல்கள்
சைப்பிரஸில் அதிகளவான வங்கிகள் இருக்கின்றன. அந்த வங்கிகள் நிதி
சார்ந்த க�ொடுக்கல்வாங்கல் சேவைகளையும் வங்கிசேவைகளையும்
வழங்குகின்றன. அந்த நிறுவனங்களாவன:



வங்கிகள்



கூட்டுறவுக் கடன் நிறுவனங்கள்



வெளிநாடுகளுக்கு பணத்தை அனுப்புவதற்காக செயற்படும்
விஷேட கம்பனிகள்

சைப்பிரஸில்
நிதி
நிறுவனங்கள்
வழங்கும்
சேவைகளைப்
பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கான நடைமுறை பற்றிய விபரம் பின்வருமாறு.
இந்த வகையான சேவைகளில் பின்வருவன உள்ளடங்கும்:



ஒரு வங்கிக் கணக்கைத் திறந்து நிருவகித்துச் செல்லல்



பணத்தை பெறுவதற்கான அட்டையின் க�ொள்வனவு



வங்கிப் பரிமாற்றங்கள்



கடன்கள்



பயன்பாடுகள் சார்ந்த க�ொடுப்பனவுகளும் ஏனைய
சேவைகளும் (உ-ம்: மின்சாரம், நீர், த�ொலைபேசி வசதி)

ஒரு வங்கிக் கணக்கைத் திறந்து நிர்வகித்துச் செல்லல்

TCNs தமது

சுய விருப்பத்தின் பேரில் எந்த ஒரு வங்கியில�ோ அல்லது
கூட்டுறவு வங்கியில�ோ ஏதாவது ஒரு வங்கிக் கணக்கொன்றிற்கு
விண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கள் சமர்ப்பிக்கத் தேவையான மிகப் ப�ொதுவான
ஆவணங்களும் சான்றிதழ்களும் பின்வருமாறு:



வதிவிட மற்றும் த�ொழில் சார்ந்த அனுமதிப்பத்திரம்
ஆகக்குறைந்தது ஒரு வருடத்திற்குச் செல்லுபடியானவை



(சைப்பிரஸ் ப�ொலிஸ் வெளிநாடுகள் குடிவரவுப் பிரிவினால்)
வெளியிடப்பட்ட வெளிநாட்டு நூல்



உங்களுடைய பெயருக்கு கைய�ொப்பமிடப்பட்டு
விநிய�ோகிக்கப்பட்ட ஒரு வாடகைச் ச�ொத்து அதாவது, நீங்கள்
வசிக்கின்ற இடம் வாடகை செலுத்தாத, ஆனாலும் அந்த
இடம் ஒரு சைப்பிரஸ் குடிமகனுக்குச் ச�ொந்தமானதாக
இருக்கும் பட்சத்தில், ஒரு உத்தரவாதம் என்ற ரீதியில் அந்தப்
பிரஜையின் கைய�ொப்பம் தேவைப்படுத்தப்படும்



உங்களுடைய கடவுச்சீட்டுப் பிரதி



TCN ஒருவர்

ஒரு மாணவராக இருப்பின், அவருக்கு, அவர்
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கற்கும் பல்கலைக்கழகத்தினால் அல்லது கல்லூரியினால்
விநிய�ோகிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவர் சேர்க்கப்பட்டதற்கான
உறுதிப்படுத்துகைச் சான்றிதழ் அவசியமாகும்
ஒரு TCN ஒரு இலத்திரனியல் வங்கிக் கணக்கைத் திறக்க வேண்டுமானால்
அதே மாதிரியான ஒரு நடைமுறை த�ொடர்தல் வேண்டும்.

பணத்தை பெறுவதற்கான அட்டையின் க�ொள்வனவு
ஒரு வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற நேரத்தில், வங்கிகளும்
கூட்டுறவு வங்கிகளும் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரினதும் தகுதிகள், கடன்
பெறுமதி, மற்றும் வங்கிக் கணக்கு வகை என்பவற்றின் அடிப்படையில்
ஒரு கடன் அட்டையை / பற்று அட்டையைப் பெறும் தெரிவை அந்த
வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும். கடன் அட்டைகள் வினிய�ோகிப்பது
த�ொடர்பான வங்கியின் விதிமுறைகள் கடுமையானவை என்பதுடன்
சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு கடன் அட்டையைப் பெறும்
நிமித்தம் சகல வங்கித் தேவைப்பாடுகளையும் உள்ளகக் கணக்காய்வு
விடயங்களையும் கட்டாயமாகப் பூர்த்தி செய்தலும் வேண்டும்.
அட்டைகளின் வழங்கலும் உபய�ோகமும் இரண்டு பிரதான அம்சங்களாக
வகுக்கப்படும்:

பற்று அட்டை
இந்த அட்டை ஒரு கடன் அட்டை அல்ல.
பற்று அட்டை
வினிய�ோகிக்கப்படுகின்ற நேரத்தில், வங்கியில் பேணிச்செல்லப்படுகின்ற
உங்களுடைய
தனிப்பட்ட
நடைமுறைக்
கணக்கிலிருந்து
பணம்
உடனடியாகவும் நேரடியாகவும் பற்று வைக்கப்படும். உங்களுக்கு
ஒரு பற்று அட்டையைப் பயன்படுத்த வேண்டுமானால் உங்களுடைய
கணக்கில் ப�ோதிய பணம் இருத்தல் வேண்டும்.
உங்களுடைய
வங்கியின் ATM வலையமைப்பு
வசதி
பயன்படுத்தப்பட்டால்,
உங்களுடைய பற்று அட்டையைப் பயன்படுத்துவது த�ொடர்பில் எவ்வித
வங்கிக் கட்டணங்களும் ஏற்புடையதாகவிருக்காது. நீங்கள் வேறுபட்ட
ஒரு வங்கியின் அந்த வலையமைப்பு வசதியைப் பயன்படுத்துவதாக
இருப்பின், வழமையாக ஒரு பெயரளவிலான கட்டணம் இருக்கும்.

கடன் அட்டை
க�ொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளும் நிமித்தம் நீங்கள் உங்களுடைய
கடன் அட்டையைப் பயன்படுத்துகின்ற ப�ோது, பணம் வங்கியினால்
ஒரு கடனாகக் கருதப்படும். ஒவ்வொரு மாத இறுதியிலும், வங்கிக்
கட்டணங்கள், தேவையான ஆகக்குறைந்த க�ொடுப்பனவு என்பன
அடங்கலாக உங்களுக்குச் ச�ொந்தமான கடன் அட்டையிலுள்ள ம�ொத்தத்
த�ொகையுடன் ஒரு குறிப்பு அறிக்கை உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
கடன் அட்டைகளையும் பற்று அட்டைகளையும் பின்வரும் க�ொடுக்கல்
வாங்கல்களுக்காகப் பயன்படுத்தலாம்:
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ஒரு ATM இல் இருந்து பணத்தை மீ ளப்பெறலாம்



சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் (விடுதிகள்,
கடைகள், தாபனங்கள், என்பவற்றில் நீங்கள் பணத்தின்
மூலம் மேற்கொள்ளும் ஏனைய கட்டணங்கள் மற்றும்
க�ொடுப்பனவுகள்) க�ொள்வனவை மேற்கொள்ளுதல்



இணையத்தினூடாக இலத்திரனியல் க�ொடுப்பனவுகளை
மேற்கொள்ளுதல்

வங்கிப் பரிமாற்றங்கள்
நிறுவனங்களும் "பணப் பரிமாற்றல் கம்பனியும்"
மற்றும் MoneyGram) வெளிநாடுகளில் பணப்
பரிமாற்றல் சேவைகளை வழங்கும். வங்கிகளும் கூட்டுறவுக் கடன்
நிறுவனங்களும்
சைப்பிரஸிலுள்ள
அல்லது
வெளிநாடுகளிலுள்ள
வங்கிகளில் இரண்டில�ொன்றுக்கு பணத்தை இலத்திரனியியல் ரீதியில்
பரிமாற்றம் செய்யும். நிதி சார்ந்த நிறுவனங்களின் க�ொள்கைகளைப்
ப�ொறுத்து, பணப் பரிமாற்றலுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு கட்டணம் இருக்கும்.
பணத்தைப் பரிமாறும் நிமித்தம் வங்கிகளும் பணப் பரிமாற்றக்
கம்பனிகளும் ஒரு சில ஆவணங்களை (அதாவது, பெறுபவரின்
தனிப்பட்ட மற்றும் வங்கி விபரங்கள்) தேவைப்படுத்தும்.
நிதி

சார்ந்த

சகல

(உ-ம்: Western Union

பணப் பரிமாற்றத்திற்காக TCN களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட
முக்கியமான ஆவணங்கள்/சான்றிதழ்கள் பின்வருமாறு:



வதிவிட மற்றும் த�ொழில் அனுமதிப்பத்திரம்



த�ொழில் ஒப்பந்தம்



குறித்த நிதி சார்ந்த நிறுவனத்திலிருந்து பணத்தை
அனுப்புவதற்கு விரும்புகின்ற நிதி சார்ந்த சான்று

வேண்டிய

தனிநபர் ஒருவர் வெளிநாட்டிற்கு எவ்வளவு த�ொகையான பணத்தை
அனுப்பலாம்
என்ற
வரையறைகள்
காணப்படுகின்றன.
குறித்த
ஆகக்குறைந்த த�ொகை, சைப்பிரஸ் நாட்டின் சட்டங்களினாலும்,
நிதி சார்ந்த ஒவ்வொரு நிறுவனத்தினதும் க�ொள்கைகள் மற்றும்
நடைமுறைகள் ஆகியவற்றினாலும் வரையறுக்கப்படும்.
சைப்பிரஸ் முழுவதிலும் கிளைகளைக் க�ொண்டுள்ள "பணப் பரிமாற்றக்
கம்பனிகள்" (உ-ம்: Western Union மற்றும் MoneyGram) மூலமும் பணத்தை
வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். குறித்த ஆகக்குறைந்த த�ொகை,
சைப்பிரஸ் நாட்டின் சட்டங்களினால் வரையறுக்கப்படும் என்பதை
மீ ண்டும் ஒருமுறை குறிப்பிடுவது முக்கியமானதாகும்.
பரிமாற்றப்படும் பணம், பெறுனரின் கணக்குக்கு உடனடியாகச் சென்றடைய
மாட்டாது. பெறுனர் வெளிநாடுகளிலுள்ள அவரது கணக்குகளிலிருந்து
பணத்தை மீளப்பெறலாம் என்ற ப�ோது, பணப் பரிமாற்றல் இடம்பெறுகின்ற
நேரத்திற்கு இடையில் குறிப்பிட்டளவான ஒரு தாமதம் நிலவும். இந்த நேர
இடைவெளி பின்வருவனவற்றில் தங்கியிருக்கும்:
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பரிமாற்றப்படும் த�ொகை



பணப் பரிமாற்றம் சென்றடைய வேண்டிய இடம்



சைப்பிரஸில், க�ொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபடுகின்ற
நிதி சார்ந்த நிறுவனங்கள் (சைப்பிரஸிலும் பெறுனர்
வெளிநாட்டிலுமுள்ள நிறுவனங்கள்)

கடன்கள்
உள்நாட்டில்
வசிப்பவர்களுக்கும்
புலம்பெயர்பவர்களுக்கும்
சைப்பிரஸிலுள்ள வங்கிகளின் மூலம் பல வகையான கடன்கள்
கிடைக்ககூடியதாகவுள்ளன. நீங்கள் எந்தவ�ொரு வங்கிக்கும் சென்று,
உங்களுடைய நிதி சார்ந்த கடன் தேவைகளின் அடிப்படையில், ஒரு
விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம். எனினும், ஒவ்வொரு வங்கியும்
தத்தமது ச�ொந்த நடமுறைகளையும் முறைமைகளையும் பின்பற்றும்.
TCN களுக்கு கூட்டுறவுக் கடன் நிறுவனங்கள் அத்தகைய நிதி வசதிகளை
வழங்க மாட்டாது என்பதைக் கவனிப்பது முக்கியமானதாகும். ஒரு
கடனுக்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற தகவல்களுக்காக,
நீங்கள் நேரடியாக வங்கியுடன் த�ொடர்புக�ொள்ளலாம். அத்தகைய சில
கடன் வழங்கல்கள் பின்வருமாறு:



மாணவர் கடன்



கார் வண்டிக் கடன்



வீடமைப்புக் கடன் அல்லது வர்த்தக வசதிகளுக்கான கடன்



தனிப்பட்ட கடன்

மாணவர் கடன்
ஒரு மாணவர் கடனை வழங்குவதற்கும் அங்கீகரிப்பதற்கும், ஆரம்ப
விண்ணப்பத்தின் ப�ோது பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:



2 பிணையாளர்கள்



சைப்பிரஸ் நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு உயர் கல்வி
நிறுவகத்திலிருந்து விநிய�ோகிக்கப்பட்ட வரவுச் சான்றிதழ்



கடனை மீ ளச்செலுத்துவதற்கான ஆற்றல் பற்றிய சான்று
(வங்கியைப் ப�ொறுத்து)

கார் வண்டிக் கடன்
ஒரு
வாகனத்தை
விலைக்கு
வாங்குவதற்கான
ஒரு
கடனை
வழங்கவும் அங்கீகரிக்கவும், ஆரம்ப விண்ணப்பத்தின் ப�ோது பின்வரும்
ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:



அடமானமாக வாகனத்தின் உரித்துக்காக வைக்கப்படும்
வைப்பு (கடன் வழங்கும் நிறுவனம் வழங்கும் ப�ொருத்தமான
ஆவணத்தில் கைய�ொப்பமிடுதல் வேண்டும்)
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2 பிணை



வதிவிட அனுமதிப்பத்திரம்



கடனை மீ ளச்செலுத்துவதற்கான ஆற்றல் பற்றிய சான்று
(வங்கியைப் ப�ொறுத்து)

வழங்குனர்கள் (கடனைச் செலுத்துவதற்கான
பிணையாளிகளாக அனுப்ப வேண்டிய நபர்களின் நிதி சார்ந்த
ஆற்றலைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற ஒரு வரி செலுத்துகை
பற்றுச்சீட்டின் அல்லது ஏனைய மேலதிக ஆவணத்தின் பிரதி)

வீடு - அலுவலக இடவசதிக் கடன்
ஒரு வீட்டை அல்லது / வர்த்தக வளாகத்தை வாங்குவதற்கான ஒரு
கடனை வழங்கவும் அங்கீகரிக்கவும், ஆரம்ப விண்ணப்பத்தின் ப�ோது,
பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:



விண்ணப்பதாரர் நிரந்தரமாக வசிக்கும் ஒருவராக இருத்தல்
வேண்டும் (சைப்பிரஸில் 1 வருடத்திற்கு அதிகமான
காலம் தங்கியிருப்பதற்கான ஒரு அனுமதிப்பத்திரத்தைக்
க�ொண்டிருத்தல்) – சான்று வழங்கல்



அடமானமான உறுதி உரித்துக்காக வைக்கப்படும் வைப்பு
(கடன் வழங்கும் நிறுவனம் வழங்கும் ப�ொருத்தமான
ஆவணத்தில் கைய�ொப்பமிடுதல் வேண்டும்)



2 நம்பத்தகுந்த



உண்மையான காணி உரித்துடைமை அனுமதிப்பத்திரம்



வதிவிட அனுமதிப்பத்திரம்



கடனை மீ ளச்செலுத்துவதற்கான ஆற்றல் பற்றிய சான்று
(வங்கியைப் ப�ொறுத்து)

பிணையாளிகள் (கடனைச் செலுத்துவதற்கான
பிணையாளிகளாக அனுப்ப வேண்டிய நபர்களின் நிதி சார்ந்த
ஆற்றலைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற ஒரு திரட்டுப்படிவத்தின்
அல்லது ஏனைய மேலதிக ஆவணத்தின் பிரதி)

தனிப்பட்ட கடன்
ஒரு
தனிப்பட்ட
கடனை
வழங்கவும்
அங்கீகரிக்கவும்,
ஆரம்ப
விண்ணப்பத்தின் ப�ோது, பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:



விண்ணப்பதாரர் நிரந்தரமாக வசிக்கும் ஒருவராக இருத்தல்
வேண்டும் (சைப்பிரஸில் 1 வருடத்திற்கு அதிகமான
காலம் தங்கியிருப்பதற்கான ஒரு அனுமதிப்பத்திரத்தைக்
க�ொண்டிருத்தல்) – சான்று வழங்கல்



TCNs களுக்கான



வங்கியிலிருந்து கிடைக்கும் உயிர் மற்றும் தீ விபத்துக்கான
காப்புறுதி வசதி

ஒப்பந்தத் த�ொழில் அனுமதிப்பத்திரம்
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வைப்பாக வைக்கப்படும் அடமானம் அல்லது பணம்



வருமானச் சான்றிதழ்



மீ ளச்செலுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தன்னியக்கத் தவணைக்
கட்டணத்தை வகுத்தமைப்பதற்காக, விண்ணப்பதாரரின்
சம்பளம் வங்கிக்கு மாற்றப்பட வேண்டும்



கடனை மீ ளச் செலுத்துவதற்கான ஆற்றல் பற்றிய சான்று
(வங்கியைப் ப�ொறுத்து)

குறிப்பு:
நிரந்தரமாக
வசிக்காத
நபர்கள்
த�ொடர்பில்,
விண்ணப்பதாரரின்
அந்தஸ்த்தையும் வங்கியின் க�ொள்கையையும் ப�ொறுத்து விஷேட
ஏற்பாடுகள் காணப்படும்.

வங்கிக் கணக்குகளை நிர்வகித்தலும் கண்கானித்தலும்
கணக்கின் வகையைப் ப�ொறுத்து, ஒரு நபர் வேலை நேரங்களில் ஒரு
வங்கிக்குச் செல்வதன் அல்லது ATM வசதியிலுள்ள (தானியக்க டெலர்
இயந்திரம்) வங்கிக் கடன் அட்டையை / பற்று அட்டையைப் பயன்படுத்துவதன்
மூலம் பணத்தை வைப்புச் செய்யலாம் அல்லது மீளப்பெறலாம். வங்கிக்
கூற்றுக்கள், வைப்புப் புத்தகம், இணைய வங்கியியல் என்பவற்றினூடாகவும்,
அல்லது வங்கிக் கிளைகளில் ஏதாவது ஒரு கிளைக்குச் செல்வதன் மூலமும்
வங்கிக் கணக்கை (களை) கண்கானிக்கலாம்.

வங்கியின் அலுவலக நேரங்கள்
வங்கிகளும் கூட்டுறவு வங்கிகளும் அவற்றுக்குச் ச�ொந்தமான கால
அட்டவணையைக் க�ொண்டுள்ளன. ஆனாலும், வங்கி விடுமுறை நாட்கள்
தவிர்ந்த ஏனைய திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையான நாட்களில் சகல
வங்கிகளும் திறந்திருக்கும். வங்கிகள் வழமையாக மு.ப 8:30 மணியிலிருந்து
பி.ப – 1:30 மணி வரை இயங்கும் க�ோடை காலத்துக்கான மற்றும் ஒரு குளிர்
காலத்துக்கான ஒரு அட்டவணை இருக்கும். புதிப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்காக
வங்கியைக் க�ொண்டு சரிபார்த்துக் க�ொள்வது முக்கியமானதாகும். ஒரு
வங்கிக்குச் செல்வதற்கு முன்கூட்டிய சந்திப்பு அனுமதி அவசியமில்லை.

ப�ொதுவான குறிப்புகள்



ஒவ்வொரு வங்கியும் கடன்களை வழங்குவதற்கான மற்றும்
இந்த ந�ோக்கத்தின் நிமித்தம் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பித்தல்
ஆகியன த�ொடர்பில் தத்தமது ச�ொந்த விதிமுறைகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. ஆகையால், மேலதிகத் தகவல்களின் நிமித்தம்
தெரிவுசெய்யப்பட்ட வங்கி நிறுவனத்துடன் தனிப்பட்ட
த�ொடர்பாடலை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என சிபாரிசு
செய்யப்படுகின்றது.



அடமானம் சார்ந்த ஒரு அங்கீகாரத்தின் நிமித்தம் சமர்ப்பிக்கப்பட
வேண்டிய ஆவணங்கள் பற்றிய தகவல்களை உரிய வங்கிக்குக்
குறிப்பீடு செய்யுமாறு பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது.
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வங்கிகள் கடன்களை வழங்குவதில் எந்தவித கடப்பாட்டையும்
ப�ொறுப்பையும் ஏற்காது. ஏதாவது கடன் வழங்கல்,
விண்ணப்பதாரரின் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளைப் ப�ொறுத்து,
தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வங்கி முகாமையாளர்களினாலும்
தீர்மானிக்கப்படும்.

த�ொடர்புக�ொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்
வங்கி நடவடிக்கை, வங்கி நடவடிக்கை முறைமை கிடைக்கக்கூடிய
பல வகையான கடன்கள் என்பன பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களை
ஒரு வங்கிக் கிளைக்குச் செல்வதன் அல்லது த�ொலைபேசியினூடாகத்
த�ொடர்புக�ொள்ளுவதன்
மூலம்
அல்லது
ஒன்லைன்
மூலம்
பெற்றுக்கொள்ளலாம். வங்கி அதிகார சபைகளும் நிறுவனங்களும்
த�ொடர்புக�ொள்ள
வேண்டிய
தகவல்கள் 10 ஆம்
அத்தியாயத்தில்
(பயனுள்ள த�ொடர்புகள்) கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளன.

நிதி சார்ந்த நிறுவனங்களில் பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள்
க�ொடுப்பனவை மேற்கொள்ளுதல்
பயன்பாட்டுக் கட்டணக் க�ொடுப்பனவுகளை (மின்சாரம் / மின்சக்தி,
நீர், த�ொலைபேசி மற்றும் இணைய வசதி) பல வித்தியாசமான
வங்கிகளிலும்
கூட்டுறவு
வங்கிகளிலும்
மேற்கொள்ளலாம்.
அத்தகைய க�ொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளும் நிமித்தம் குறித்த
வங்கியில் ஒரு கணக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.
நீங்கள் ஒரு கணக்கை வைத்திருக்கின்ற வங்கி மூல நேரடிப் பற்று
ஊடாகவும் அல்லது தனிப்பட்ட ஒரு காச�ோலையைப் பயன்படுத்தியும்
க�ொடுப்பனவை மேற்கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு வங்கியும் தத்தமது
ச�ொந்தக்
க�ொள்கைகளையும்
நடைமுறைகளையும்
பின்பற்றும்.
மேலதிகத் தகவல்களின் நிமித்தம் அந்த வங்கியுடன் த�ொடர்புக�ொள்ள
வேண்டும். உங்களிடம் ஒரு பற்று அட்டை / ஒரு கடன் அட்டை
இருந்தால், உங்களுடைய க�ொடுப்பனவுகளை இணையத்தின் மூலம்
மேற்கொள்ளலாம். பயன்பாட்டு வசதிகளை வழங்குகின்ற அதிகமான
தரப்புகள் இணைய மூலக் க�ொடுப்பனவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும்.

முக்கிய குறிப்பு
ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தான் வழங்கும் சேவைகளின் நிமித்தம்
தனது
ச�ொந்தக்
க�ொள்கைகளையும்,
ஒழுங்கு
விதிகளையும்
மற்றும் நடைமுறைகளையும் பின்பற்றும். நிறுவனத்தையும் அதன்
தீர்மானமெடுக்கும் உள்ளக நடபடிமுறையையும் ப�ொறுத்து, யாருக்கு
ஒவ்வொரு வங்கியும் / ஒவ்வொரு கூட்டுறவு வங்கியும் சேவைகளை,
நடபடிமுறைகளை அல்லது பிரவேசத்தை வழங்குகின்றத�ோ, அந்த
வங்கியின் இறுதித் தீர்மானம். இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற தகவல்கள்
பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடியதும் மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடியதாகும்.
நிதி சார்ந்த ஒவ்வொரு நிறுவனத்தையும், அதன் க�ொள்கைகளும்
நடைமுறைகளும் பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நிமித்தம்
நேரடியாகத் த�ொடர்புக�ொள்ள வேண்டும்.
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வேலைவாய்ப்பு மற்றும்
த�ொழிலாளர் உறவுகள்
6.1 ப�ொது அறிமுகம்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் அரசியலமைப்பு அனைத்து த�ொழிலாளர்களையும்
(வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் சைப்பிரியர்கள்) சமமாக நடத்துதலை
வலியுறுத்துவதுடன், இனம், பால், தேசிய இனம், சமயம் அல்லது
இனரீதியான பூர்கம்
வீ
ஆகியவற்றைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் மனித
உரிமைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது. சைப்பிரஸ் குடியரசு,
த�ொழில் மற்றும் த�ொழிலாளர் உரிமைகளுடன் த�ொடர்புடைய பல
சர்வதேச மற்றும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய (EU) விதிகளையும் சம்மதம்
அளித்து ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. சைப்பிரஸில் நன்கு அபிவிருத்தியடைந்த
கைத்தொழிற்துறைசார்
முறையியல்
காணப்படுகிறது.
இது
த�ொழிலாளர்களினதும் த�ொழில் வழங்குனர்களினதும் உரிமைகள் மற்றும்
ப�ொறுப்புகள், இவர்களுக்கு இடையிலான உறவுமுறை மற்றும் த�ொழிலின்
விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றை வரையறுக்கிறது.
த�ொழிலாளர்களின் த�ொழில் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் த�ொழிலாளர்
சட்டத்தாலும், த�ொழில் வழங்குபவர்களுக்கும் த�ொழிலாளர்களுக்கும்
இடையிலான கூட்டு ஒப்பந்தங்களாலும் முறைப்படுத்தப்படுகின்றன.
கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் கைத்தொழில்சார் மற்றும் வியாபார ஒப்பந்தங்கள்
என பிரிக்கப்படுகின்றன. முன்னையது முழு கைத்தொழிற்துறைக்கும்
(கட்டுமானம் மற்றும் ஹ�ோட்டல் பிரிவு ஆகியவற்றிலுள்ள த�ொழில்
ஒப்பந்தம் ப�ோன்றவை) ப�ொருந்தும், பிந்தியது த�ொழிலை வழங்குகின்ற
குறித்த
நிறுவனத்துக்குப்
ப�ொருந்துகிறது.
கூட்டு
ஒப்பந்தங்கள்,
த�ொழிற்சங்கங்கள் இயங்கும் நிலையில் இருந்துள்ள நிறுவனங்களில்
பணிக்கமர்த்தப்படும் த�ொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்துகின்றன.
த�ொழிலாளர்
சட்டம்
தனிப்பட்ட
ஒவ்வொரு
த�ொழிலாளருக்கும்
ப�ொருந்துகிறது. மேலும் இது பிரதானமாக அவர்களின் த�ொழில்புரியும்
நிலைமைகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. த�ொழிலில் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு
நிலைமைகள், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் பங்குபற்றுவதற்கான
கடமை, த�ொழிலாளர்களுக்கான த�ொழில்புரியும் நேரம் மற்றும் வருடாந்த
விடுப்பின் குறைந்தபட்ச கால அளவு ஆகியவை அவற்றுக்குரிய சட்டங்களால்
ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன. சம்பளங்களிலுள்ள வருடாந்த அதிகரிப்புகளின்
சதவீதங்களும், வாழ்க்கைச் செலவு க�ொடுப்பனவு (COLA), ஊழியர் சேமலாப
நிதி அல்லது மருத்துவ பராமரிப்பு ப�ோன்ற த�ொழிலாளர்களின் பிற
நலன்களும் கூட்டு ஒப்பந்தங்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன.

TCN களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்துக்கு சைப்பிரஸ் ப�ொருளாதாரத்தின்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழிலாளர் உற79
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குறித்த பிரிவுகளில் த�ொழில்புரிவதற்கு உரிமை உள்ளது. அளவீடுகள் மற்றும்
நிபந்தனைகளின் ஒரு எண்ணிக்கை பூர்த்திசெய்யப்பட்டால் ப�ொருந்தக்கூடிய
த�ொழிலின்
தற்காலிக
தன்மைக்கு
அழுத்தம்
க�ொடுக்கப்படுகிறது.
த�ொழில் ந�ோக்கங்களுக்கான தற்காலிக வதிவிட அனுமதிச் சீட்டானது
அர்ப்பணிக்கின்ற
நிலையிலும்,
எழுத்தில்
குறிப்பிடப்படும்
ஒரு
காலத்துக்கும் த�ொழில்புரிவதற்கு TCN களுக்கு உரித்தாக்கப்படுகிறது. TCN கள்
தமக்குக் கிடைத்த அனுமதியை விட வித்தியாசமான த�ொழில் ஒன்றை
ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில், த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டு காலாவதியாகிறது
மற்றும் இது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.

TNC கள்

பணிக்கமர்த்தப்படவுள்ள ப�ொருளாதாரப் பிரிவுகளைப் ப�ொறுத்து,
வதிவிட நிலை மற்றும் த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டுக் குறித்த ப�ொருத்தமான
விதிகள்
உள்ளன.
இருந்தாலும்,
த�ொழில்
அங்கீகாரத்துக்கான
விண்ணப்பத்தை TCN விண்ணப்பித்ததைத் த�ொடர்ந்து த�ொழில் மற்றும்
சமூகப்
பாதுகாப்பு
அமைச்சானது
மற்றைய
அளவீடுகளிடையே,
பிரதானமாக
உள்ளூர்
மற்றும்/அல்லது
ஐர�ோப்பிய
த�ொழிலாளர்
சந்தையிலிருந்து, இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கான சாத்தியப்பாட்டை
கவனத்தில் க�ொள்ளும் என்பதைக் குறிப்பிடுவது முக்கியமாகும்.
த�ொழில்
வழங்குனர்
வெளிநாட்டுப்
த�ொழிலாளர்களின் (TCNகள்)
த�ொழிலுக்காக விண்ணப்பிக்கும் முன்னர், உள்ளூர் மற்றும்/அல்லது
ஐர�ோப்பியச் சந்தையில் ப�ொருத்தமான த�ொழிலாளரைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு
ஆற்றல்மிக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை
தெளிவுபடுத்த வேண்டும். ப�ொருத்தமான விண்ணப்பதாரி ஒருவர் குறுகிய
கால பயிற்சியைத் த�ொடர்ந்து அந்த த�ொழிலின் திட்ட விவரங்களையும்
தேவைகளையும்
பூர்த்திசெய்யக்கூடிய
ஒருவராக
இருக்கலாம்
என்பதும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. மேற்கொண்டு, அவர்களிற்குரிய கூட்டு
ஒப்பந்தங்களுடன் ஒத்திராத குறைந்த த�ொழில்வாய்ப்புத் தவணைகள்
அல்லது த�ொழிலின் நிபந்தனைகள் மற்றும் விரும்பத்தகாத த�ொழில்புரியும்
நிபந்தனைகள் ஒரு வெளிநாட்டவரை பணிக்கமர்த்துவதற்கான அடிப்படை
பண்புகளை குறித்து நிற்காது என்பது முக்கியப்படுத்திக் காட்டப்படுகிறது.
மேற்கொண்டு பிரத்தியேகமாக, த�ொழில் வெற்றிட செயல்பாட்டின்போது
த�ொழில் வழங்குனர் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்:



அதற்கென உரிய மாவட்ட த�ொழிலாளர் அலுவலகத்தில்
வெற்றிடம் பற்றி அறிவிப்பது. வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த
த�ொழிலாளர் ஒருவர் விண்ணப்பிக்கும் முன்னர், வெற்றிடமானது
குறைந்தது 6 கிழமைகளுக்கு செயல்நிலையில் இருக்க
வேண்டும். அறிவித்தலை, அதிகளவில் தகுதிபெற்ற த�ொழிலாளர்
மற்றும்/அல்லது நிபுணத்துவப் பணிகள் தவிர (குறிப்பிட்ட
கால இடைவெளிகளில் த�ொழில் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு
அமைச்சினால் தீர்மானிக்கப்படுவது ப�ோல) தேசிய த�ொழில் தேடு
ப�ொறியில் (CPS) மற்றும் EURES வலையமைப்பில் இடவேண்டும்.



ப�ொது த�ொழில்வாய்ப்புச் சேவை ஊடாக உள்ளூர் மற்றும்/
அல்லது தேசிய பத்திரிகையில் வெற்றிடத்தை அறிவிப்பது.



த�ொழிலாளர்களைச் சேர்த்துக்கொள்வதற்கு பல்வேறு பிற
நடவடிக்கைகளையும் முயற்சிகளையும் எடுத்தல் (உ.ம்.

80 | சைப்பிரஸ் வழிகா

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 80

6/6/2013 6:13:37 PM

த�ொழிலாளர் அமைப்புகள் மற்றும் ஒன்றியங்கள், இணையம்,
இன்னும்பல).
வெளிநாட்டு மனித வளத்தின் த�ொழில்வாய்ப்புக்கான சைப்பிரஸ்
தேசிய மூல�ோபாயம் (208) மற்றும் ப�ொதுவான குடிவரவுக் க�ொள்கை
ஆகியவற்றின்படி, TCN களை
பணியில்
சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய
பின்வரும் பிரிவுகள் உள்ளன:



ஊழியர் படை (உயர் தகைமைபெற்ற, பயிற்சிபெறாத / பகுதிதிறமையுள்ள த�ொழிலாளர்கள், பருவகால த�ொழிலாளர்கள்,
வெளிநாட்டு த�ொடர்புகளுடன் கூடிய நிறுவனங்கள்/ வியாபாரம்)



மாணவர்கள் TCN கள்




வீட்டு த�ொழிலாளர்கள்

4 வருடங்களை

விட நீண்டகால த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டுடன்
தனித்துவ வகைகள்

ஒவ்வொரு
வகைக்குமான
வரைபடம் விளக்குகிறது

TCN

களின்

த�ொழில்களை

பின்வரும்

TCNs

ேவைலவாய்ப்பின்
வைககள்

உய தைகைம
ெதாழிலாள

திறனற்ற
பணியாளகள்

பருவகால
ெதாழிலாளகள்

மாணவகள்

வட்டு

ெதாழிலாளகள்

அேத

ெவளிநாட்டு

நிறுவனத்திற்குள்

ெதாடபுகளுடன்

இடமாற்றம்

கூடிய

ெசய்யப்பட்ட

நிறுவனங்கள்

4 வருடங்களுக்கு அதிகமாக
சிறப்பு ேவைலவாய்ப்பு மற்றும்
தங்கும் இடத்திற்கான
அனுமதிகள்

ெமய் வல்லுனகள் மற்றும்
பயிற்றுவிப்பாளகள்

மதேபாதைனயாளகள்
ஓவியகள்

பணியாளகள்
தற்ேபாதுள்ள
நிறுவனங்களின்
பணியாளகள்

ஒவ்வொரு வகையின் விளக்கமும், வெளிநாட்டு த�ொழிலாளருக்கான
சைப்பிரஸ் தேசிய மூல�ோபாயத்துக்கமையவும் (2008), அதேவேளை
வெளிநாட்டு
மற்றும்
குடியகல்வுச்
சட்டத்துக்கு
அமையவும்
(அத்தியாயம் 105 திருத்தம் 2007) அடுத்த பிரிவுகளில் த�ொடர்கிறது.
இந்தச் சட்டங்களுக்கு இடைக்கிடை திருத்தங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன
என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அண்மைய புதுப்பிப்புகளுக்காக த�ொழிலாளர்
மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சிலுள்ள ப�ொதுமக்கள் பதிவகம்
மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம் மற்றும்/அல்லது த�ொழிலாளர்
திணைக்களத்தைத் த�ொடர்புக�ொள்வது TCN களுக்கு முக்கியமாகும்.
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சட்டரீதியாகத்
தேவைப்படும்
த�ொழில்
அதிகாரம்
வழங்கலின்றி
அல்லது ஏதேனும் த�ொடர்பான த�ொழில் அல்லது ஒழுங்குமுறையின்
சட்ட விதிகளின் மீ றலில் வெளிநாட்டவர்களை த�ொழிலுக்கமர்த்துவது
சிறைத்தண்டனை
மற்றும்
/
அல்லது
அபராதம்
விதித்துத்
தண்டனையளிக்கப்படும் ஒரு குற்றமாகக் கருதப்படும்.

6.2

TCN களுக்கான த�ொழில் வகைகள்

இந்த வகையில் TCN கள் த�ொழில் ஒப்பந்தங்கள் ஒரு (1) வருடம்
முடிவடைவதும் காலாவதியாகின்றன, (விவசாயம் மற்றும் கால்நடைப்
பிரிவுகளில் விதிவிலக்கு, இவற்றில் த�ொழில் ஒப்பந்தங்கள் இரண்டு (2)
வருட காலத்துக்கு இருக்கலாம்). த�ொழில் ஒப்பந்தங்களை வருடாந்த
அடிப்படையில் புதுப்பிக்கலாம், இதேவேளை அதிகபட்ச கால நீடிப்பானது
(சைப்பிரஸில் தங்குகின்ற காலம்) நான்கு வருடங்களை மீ றக்கூடாது.

TCN களுக்கான த�ொழில் வகைகள்
1. உயர் தகைமை த�ொழிலாளர்
விளக்கம்
பின்வரும் தகைமையுள்ளவர்கள்:



உயர் தகைமைபெற்றவர்கள் மற்றும்/அல்லது
பயிற்சிபெற்றவர்கள்



வருடாந்த அடிப்படையில் குறைந்தபட்சம் €35.000 த�ொகைக்கு
த�ொழில் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்டவர்கள்

நிபந்தனைகள் - அளவீடுகள்



உள்ளூர் மற்றும்/ அல்லது ஐர�ோப்பிய த�ொழிலாளர்
சந்தையிலிருந்து வெற்றிடத்தை நிரப்பும் சாத்தியக்கூறுக்காக
த�ொழிலாளர் சந்தைத் தேடல்



அளிக்கப்படும் க�ோட்பாட்டு அனுமதிகள் நீட்டிப்பின்
சாத்தியக்கூறுடன் ஒரு வருடம் வரைக்கும்
நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன

முக்கியமாக தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சு



கல்விசார் பட்டங்கள்



த�ொழில்ரீதியான அனுபவத்தின்/வாழ்நாள் முழுதும்
நீடித்திருக்கும் பயிற்சியின் சான்றுகள்




கடவுச்சீட்டு நிழற்படப் பிரதி
கைச்சாத்திட்ட த�ொழில் ஒப்பந்தம், இதில் வருடாந்த
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த�ொழிலாளர் வருமானமும், அத�ோடு த�ொழிற் காலமும்
நன்கு வரையறுக்கப்படுகிறது (இந்த த�ொழில் ஒப்பந்தம்
முத்திரை ஒழுங்குபடுத்துனர் அலுவலகத்தால் முத்திரை
ப�ொறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்).
உள்துறை அமைச்சகம்
மேற்படி ஆவணங்களை த�ொழில் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சின்
அதிகாரமுள்ள
திணைக்களத்திடம்
சமர்ப்பித்து,
ப�ொருத்தமான
ஆரம்ப அனுமதி வழங்கப்படுவதைத் த�ொடர்ந்து, ஒரு TCN பின்வரும்
ஆவணங்களை த�ொழில் அங்கீகாரத்துடன் சேர்த்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:



கடவுச்சீட்டு நிழற்படப் பிரதி



குற்றஞ்சார்ந்த பதிவுகள் இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்



முழுதாக உள்ளடக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவக் காப்புறுதியின்
சான்றிதழ்

குறிப்பு: ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் ப�ொறுத்து, மேலதிக முழுமையான
ஆவணங்கள் தேவைப்படக்கூடும்

2. திறமையற்ற – பகுதியளவு-திறமையுள்ள த�ொழிலாளர்கள்
விளக்கம்



இந்த வகையின் எதிர்கால மனிதவளத்தின் தேவைகள்
குறைந்தபட்ச நிலைக்கு கட்டுப்படுத்தப்படுமாறு
த�ொழில் வழங்குனர் / நிறுவனம் ஆனது தங்களது
த�ொழிலாளர்களுக்கான பயிற்சியை வழங்கும் என்ற
நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது

நிபந்தனைகள் - அளவீடுகள்
உள்ளூர்
மற்றும்/
அல்லது
ஐர�ோப்பியச்
சந்தையைச்
சேர்ந்த
ப�ொருத்தமான த�ொழிலாளர்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு எடுக்கப்படும்
ஏதேனும் நடவடிக்கைகளுக்காக த�ொழில் வழங்குனரின் பக்கத்திலிருந்து
தகவல் / ஆவணங்களின் சமர்ப்பிப்பு.
முக்கியமாக தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சு



கடவுச்சீட்டின் பிரதி



த�ொழில் வழங்குனர் மேலதிக TCN களை பணிக்கமர்த்துகிறாரா
அல்லது கடந்த காலத்தில் பணிக்கமர்த்தப்பட்டனரா மற்றும்
இப்போது அவர்கள் மாநிலத்தால் தேடப்படுகிறார்களா அல்லது
அவர்கள் புகலிடத்துக்காக விண்ணப்பித்துள்ளனரா என்று
த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து கைச்சாத்திட்ட பிரகடனம்.
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உள்துறை அமைச்சகம்
த�ொழில் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சின் ஆரம்ப அனுமதியைத்
த�ொடர்ந்து, த�ொழில் வழங்குனர் பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க
வேண்டும்:



கடவுச்சீட்டின் பிரதி



முத்திரை ஒழுங்குபடுத்துனர் அலுவலகத்தால் முத்திரை
ப�ொறிக்கப்பட்ட த�ொழில் ஒப்பந்தம்



TCN ஐத்



TCN இன்



கிரேக்க அல்லது ஆங்கில ம�ொழியில் குற்றஞ்சார்ந்த பதிவுகள்
இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்



TCN இன்



நிர்வாகக் கட்டணங்கள் செலுத்தலின் சான்று

தாயகத்துக்குத் திருப்பியனுப்பும் செலவுகளுக்காக
வங்கிசார்ந்த கடன் பத்திர அறிக்கை. (வங்கிக் கடன் பத்திர
உத்தரவாதம் ஆனது த�ொழில் ஒப்பந்தம் முடிக்கப்பட்ட
பின்னர் 6 மாத காலத்துக்குச் செல்லுபடியானதாக இருக்க
வேண்டும்).
சிறந்த உடல்நல மருத்துவச் சான்றிதழ்

வதிவிடத்துக்காக த�ொழில் வழங்குனரிடன் தகுந்த
இடம் உள்ளது என்ற சான்றிதழ்

3. பருவகால த�ொழிலாளர்கள்
விளக்கம்



இது விவசாயப் பிரிவிலும், மேலும் சுற்றுலாத்துறைப்
பிரிவில் ஒரு மட்டுப்படுத்திய எண்ணிக்கையான
த�ொழில்களையும் (உ.ம். சமையற்காரர்கள்) உள்ளடக்குகிறது



ஆரம்ப அனுமதி மற்றும் வதிவிட அனுமதிச் சீட்டானது
மேற்கொண்டு ஒரு 4 மாத நீட்டிப்புக்கான சாத்தியக்கூறுடன் 4 மாத
காலத்துக்கு வழங்கப்படுகிறது (இறுதி – புதுப்பிக்க முடியாதது)

நிபந்தனைகள் - அளவீடுகள்
ஹ�ோட்டல் கைத்தொழிற்துறை:



தனிப்பட்ட (பிரத்தியேகமான) சந்தர்ப்பங்களுக்கு,
அனுமதிகளின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கை
வழங்கப்படுகிறது (பிரிவின் தேவைகள் உள்ளூர் மற்றும்/
அல்லது ஐர�ோப்பிய த�ொழிலாளர் சந்தையிலிருந்து பெறும்
த�ொழிலாளர்களைக் க�ொண்டு ப�ொது விதிமுறைகளில்
திருப்திசெய்யப்படுமாறு) உ.ம். சமையற்காரர்கள்
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அதிக பருவகாலத்தன்மை அவதானிக்கப்படும்
சுற்றுலாப்பயணி/ ப�ொழுதுப�ோக்குப் பகுதிகளில், த�ொழில்
அனுமதிச் சீட்டின் காலம் அந்த வியாபாரப் பருவத்துக்கு (மே
த�ொடக்கம் நவம்பர் வரை) மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது



ஹ�ோட்டல் நிறுவனங்கள் வருடம் முழுவதும் த�ொடர்ந்து
இயங்கிக் க�ொண்டிருந்தால், அவர்கள் நீண்ட காலத்துக்கான
த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விவசாயப் பிரிவு:



வெளிநாட்டுக்காரர்களை அவர்களின் நாடுகளுக்கு
வினைத்திறனாக திருப்பியனுப்புவதை உறுதிசெய்வதற்கு
பூர்க
வீ நாடுகளில் வரையறைகள் பிரய�ோகிக்கப்படுகின்றன



பருவகால த�ொழில் எலுமிச்சை வகைப் பழங்களைப் பறித்தல்,
உருளைக்கிழங்குகள் மற்றும் ஏனைய பயிர்களை (உ.ம்.
திராட்சை, ஸ்ட்ரோபெரி, இன்னும்பல) ஒன்றுசேர்த்தல்
மற்றும் பிற பயிர்கள் ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்படுகின்றன.



எலுமிச்சை வகையைப் பறித்தல் மற்றும் திராட்சையைச்
சேகரித்தல் ப�ோன்றவற்றுக்கு ஒக்ரோபர் மாதம் த�ொடக்கம்
அடுத்துவரும் ஜூன் வரையான காலத்துக்கு “குழுக்களுக்கு”
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.



உருளைக்கிழங்குகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச்சுவதற்கும்,
பயிர்களை அறுவடை செய்வதற்கும், ஆரம்ப அனுமதியை
நாடும் செயலின் ஊடாகச் செல்லாமல் நேரடியாகவே த�ொழில்
ஒப்பந்தங்களுக்கு முத்திரையிடுவதன் மூலமாக த�ொழில்
மற்றும் தங்குமிட அனுமதிச் சீட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

4. அதே நிறுவனத்துக்குள் இடமாற்றம் செய்யப்படும்
த�ொழிலாளர்கள்
விளக்கம்



இது அதே நிறுவனத்துக்குள், வெளிநாட்டிலிருந்து
சைப்பிரஸிலுள்ள அதே நிறுவனத்துக்கு அல்லது ஒரு
துணைநிறுவனத்துக்கு (இணைநிறுவனத்துக்கு) இடமாற்றம்
செய்யப்படும் த�ொழிலாளர்களைக் குறிக்கிறது

நிபந்தனைகள் - அளவீடுகள்



விண்ணப்பதாரி, த�ொழில் அனுமதிச்சீட்டைக் க�ோருகின்ற
வெளிநாட்டவர் வெளிநாட்டிலுள்ள அதே நிறுவனத்தின் ஒரு
த�ொழிலாளர் என்பதை நியாயப்படுத்துவதற்கான சான்றை
வழங்க வேண்டும். மேற்கொண்டு, செய்யப்பட்ட த�ொழிலின்
தன்மையானது தனது இயக்கங்களுக்கு அவசியமானது
என்பதை நிறுவனம் முக்கியப்படுத்திக் காட்டவேண்டும்.



இந்த அனுமதிகள் நிறுவனத்தில் உத்திரீதியான பதவிகளைப்
ப�ொறுப்பேற்கும் த�ொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன
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முக்கியமாக தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



த�ொழிலாளரை சைப்பிரஸுக்கு இடமாற்றுவதற்கான
அவசியத்தின் சான்று.

5. வெளிநாட்டு த�ொடர்புகளுடன் கூடிய நிறுவனங்கள்
விளக்கம்



அமைச்சரவையின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், சிறப்பான
நடைமுறையைப் பெற்றுக்கொண்ட இந்த வகையில் TCN
களின் த�ொழிலாளர் நியமனத்துக்கான விதிகள்

நிபந்தனைகள் - அளவீடுகள்



TCN களை
முடியும்:

பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே பணிக்கமர்த்த

a.

சிரேஷ்ட இயக்குனர்கள்,

b.

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்கள்

c.

ஆதரவுப் த�ொழிலாளர்கள் (நிர்வாக, எழுதுவினைஞர்
சார்ந்த, த�ொழில்நுட்ப பதவிகளில் பணிக்கமர்த்தப்படும்
த�ொழிலாளர்கள்)



மேலுள்ள அனைத்து வகைகளுக்கும், ஒரு த�ொழில் அனுமதிச்
சீட்டின் அனுமதிக்காக ஒரு குறைந்தபட்ச வருடாந்த
வருமானத் தேவை உள்ளது.



(a)

மற்றும் (b) வகைகளுக்கு ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும்
குடியகல்வுத் திணைக்களம் ப�ொறுப்பாகவுள்ள அதேவேளை,
(c) வகைக்கு த�ொழிலாளர் திணைக்களம் ப�ொறுப்பாகும்.

குறிப்பு: ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் ப�ொறுத்து, மேலதிக ஆவணங்கள்
தேவைப்படக்கூடும்
முக்கியமாக தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



கூட்டுப்பதிவுச் சான்றிதழ்



சங்க அமைப்பு விதிக்குறிப்பு மற்றும் விதிமுறைகளின் சான்றிதழ்



இயக்குனர்கள் மற்றும் பங்குரிமையாளர்களின் சான்றிதழ்



பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரியின் சான்றிதழ்



நிறுவனத்தின் தன்மையின் விளக்கம் மற்றும் அலுவலக
செயல்பாடுகள் குறித்த த�ொடர்பான தகவல்கள்



முக்கியமான பங்குரிமையாளர்களின் தனிப்பட்ட
தகவல்களைக் க�ொண்ட பட்டியல்
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புதிய நிறுவனங்களின் அலுவலக இடத்துக்கான குத்தகை
ஒப்பந்தம் அல்லது உரிமை ஆவணம்



கசந�ோய்க்கான மருத்துவப் பரிச�ோதனை மற்றும் மார்பு
எக்ஸ்-கதிரின் சான்றிதழ்

6. மாணவர்கள்
விளக்கம்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய உத்தரவு ஒன்றைப் பின்பற்றும் சமீ பத்திய
சட்டம் ஒன்றின்படி, மூன்றாம் நாடுகளின் பிரஜைகளான மாணவர்கள்
சைப்பிரஸில் குறிப்பிட்ட சில நிபந்தனைகளின் கீ ழ் மற்றும் த�ொழில்யின்
குறிப்பிட்ட சில வகைகளுக்கு ஊதியம் அளிக்கப்படும் ப�ொருளாதாரச்
செயல்பாட்டில்
த�ொழில்செய்யலாம்.
மேலும்
பிரத்தியேகமாக,
31/12/2007 இற்கு முன்னர் பதிவுசெய்துள்ள கல்வி அல்லது திட்டத்தின்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாடத்தில் முழு நேர மாணவர்களாக உள்ள
TCN மாணவர்கள் மற்றும் முழு நேரக் கல்வியிலும் சைப்பிரஸில்
தங்குமிடத்திலும் 6 மாதங்களைப் பூர்த்திசெய்துள்ளவர்கள். TCN மாணவர்
ஒருவர் த�ொழில் செய்யக்கூடிய பிரிவுகளாவன:



கைத்தொழிற்துறை – பழுதுபார்ப்புகள் (ம�ொத்த விற்பனை
வணிகத்தில் சரக்கைக் கையாளுபவர்கள் மற்றும் பெற்றோல்
நிலையங்களிலும் கார் கழுவுவதிலும் உள்ள த�ொழிலாளர்கள்)



சுகாதாரம் – சமூக சேவைகள் (ப�ொருத்தமான சட்ட விதிகள்
பூர்த்திசெய்யப்படுகின்றன என்று முன்னேற்பாடு செய்யப்படும்
முதிய�ோர்களுக்கான இல்லங்களிலுள்ள பராமரிப்பாளர்கள்)



வீட்டு த�ொழில்கள் (வீடுகளிலுள்ள சமயத்துக்கேற்ற த�ொழில்)



உற்பத்தி (வெதுப்பகங்கள், விலங்குத் தீவனத் தயாரிப்பு,
கழிவுப்பொருள் மீ ள்சுழற்சியாக்கத்திலுள்ள த�ொழிலாளர்கள்
மற்றும் இரவு த�ொழில்முறைத் த�ொழிலாளர்கள்)



விவசாயம் – பண்ணைத் த�ொழில் – மீ ன்பிடி (விவசாயம்,
மீ ன்பிடி மற்றும் பண்ணைத் த�ொழிலிலுள்ள த�ொழிலாளர்கள்



ஏனைய செயற்பாடுகள் (கட்டடம் துப்புரவு பணியாளர்கள்)



உணவு தயாரித்துப் பரிமாறுதல் (விநிய�ோகம்)

குறிப்புகள்:



ஜூன் 1 – ஒக்ரோபர் 15 வரையான காலத்தில், ஹ�ோட்டலில்/
உணவு தயாரித்துப் பரிமாறும் பிரிவில் மாணவர்களை
உபய�ோகிப்பது தற்போதைய க�ொள்கை மற்றும்
நடைமுறைகளுக்கு இணங்க பயிற்சி ந�ோக்கங்களுக்காக
அனுமதிக்கப்படுகிறது
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப�ொறிமுறை மற்றும் மின்சார
ப�ொறியியல் பாடங்களில் பதிவுசெய்துள்ள மாணவர்கள்
நடைமுறைப் பயிற்சி ந�ோக்கங்களுக்காக பணிக்கமர்த்தப்பட
அனுமதிக்கப்படுவர். இங்கு நிபந்தனையின் பேரில், ஒரு தகுந்த
எழுத்திலான பயிற்சி ஒப்பந்தம், த�ொழில் வழங்குனருக்கும்
கல்வி நிறுவனத்துக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்டு,
த�ொழிலாளர் திணைக்களத்தால் அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிபந்தனைகள் - அளவீடுகள்



சைப்பிரஸில் ஒரு மாணவராக செல்லுபடியாகும் உள்நுழைவு
மற்றும் தங்குமிட அனுமதிச் சீட்டை வைத்திருக்கும் மற்றும்
அந்த நாட்டில் அவரின் உள்நுழைவிற்குப் பின்னர் 6 மாதங்கள்
கழிந்துவிட்ட மாணவர்கள்



பணிக்கமர்த்தும் நேரம் கிழமைக்கு 20 மணித்தியாலங்களை
விட அதிகரிக்கக் கூடாது, இதேவேளை விடுமுறைக்
காலங்களில் பணிகமர்த்தும் நேரம் கிழமைக்கு 38
மணித்தியாலங்களாக அதிகரிக்கப்படலாம்



மாணவர் ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து
த�ொழில் ஒப்பந்தத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார் (வழமையான
த�ொழில் ஒப்பந்தம் மாவட்ட த�ொழிலாளர் அலுவலகங்களில்
கிடைக்கிறது)



மாணவர் படிப்பு நேரம் தவிர்ந்த வேளைகளில்
பணிக்கமர்த்தப்படுகிறார். மேலும் சட்டத்தால்
வழங்கப்பட்ட நேர வரம்பினை மீ றி மேலதிக நேரத்தில்
பணிக்கமர்த்தப்படவில்லை

குறிப்பு: மேற்படி
சட்ட விதிகளை மீ றும் பட்சத்தில்,
த�ொழில்
வழங்குனர் மற்றும் மாணவர் இருவருமே அபராதங்களுக்கும் பிற
தண்டனைகளுக்கும் உட்படக்கூடியவர்கள்
முக்கியமாக தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



செல்லுபடியாகும் மாணவர் வதிவிட அனுமதிச் சீட்டு



சரிபார்க்கப்பட்டு, முத்திரை ப�ொறிக்கப்படுவதற்காக
த�ொழில் ஒப்பந்தத்தை மாணவர், தான் கல்விகற்கும் கல்வி
நிறுவனத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தனது கல்வி நேர
அட்டவணையுடன் சேர்த்து த�ொழிலாளர் திணைக்களத்திடம்
(மாவட்ட த�ொழிலாளர் அலுவலகங்கள்) வழங்குகிறார்.



மாணவர் ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து
த�ொழில் ஒப்பந்தத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார் (வழமையான
த�ொழில் ஒப்பந்தம் மாவட்ட த�ொழிலாளர் அலுவலகங்களில்
கிடைக்கிறது)
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7. வீட்டு த�ொழிலாளர்கள்
விளக்கம்
வீட்டு
த�ொழிலாளர்களாக
சைப்பிரஸுக்கு
வருகின்ற TCN கள்
வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் குடிவரவுச் சட்டத்துடனான ஒரு சிறப்பு
த�ொழில் ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் உள்ளனர் (அத்தியாயம் 10). திட்டமானது
த�ொழில் வழங்குனர் மற்றும் த�ொழிலாளரால் கைச்சாத்திடப்பட்ட
முன்வரையறுத்த ஒப்பந்தங்கள் ஊடாக உறுதிசெய்யப்படுகிறது
நிபந்தனைகள் -அளவீடுகள் (வீட்டுத் த�ொழிலாளரின் பணிவழங்குபவர்கள்):



இரண்டு பெற்றோர்களும் த�ொழில்புரிந்து, சமூகக் காப்புறுதி
நிதிக்கு பங்களிக்கும்போது 12 ஐ விடக் குறைந்த வயதுடைய
குழந்தையுள்ள குடும்பங்கள்.



கணவன், மனைவி இருவரும் த�ொழில்புரிந்து, அவர்களின்
வருடாந்த அறிவித்த வரி அறவிடப்படக்கூடிய வருமானம்
€52.000 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது குழந்தைகள்
இல்லாத குடும்பங்கள்.



பெற்றோர் பணிபுரிந்து, சமூகக் காப்புறுதி நிதிக்கு
பங்களிக்கிறார் என்ற நிபந்தையின் பேரில், 12 ஐ விடக்
குறைந்த வயதுடைய குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு வழங்கிய
ஒற்றைப் பெற்றோர்க் குடும்பங்கள்.



இரண்டில் ஒரு பெற்றோர் த�ொழில்புரியும் பட்சத்தில்,
வருடாந்த அறிவித்த வரி அறவிடப்படக்கூடிய வருமானம்
குறைந்தது €86.000 ஆக இருக்க வேண்டும்.



தமது வருடாந்த அறிவித்த வரி அறவிடப்படக்கூடிய
வருமானம் €52.000 ஐ விட அதிகம் என்றும் அவர்கள் சமூகக்
காப்புறுதி நிதிக்கு பங்களிக்கிறார்கள் என்றும் குறிப்பிட்ட
ஒற்றை பணிபுரியும் நபர்கள்.



வெளிநாட்டு வீட்டு த�ொழிலாளர்களை த�ொலைகடல்
நிறுவனங்களின் இயக்குனர்கள் அல்லது சிரேஷ்ட
அதிகாரிகளின் வதிவிடத்தில், அத�ோடு சைப்பிரஸிலுள்ள
வெளிநாட்டு இராஜதந்திரத் தூதரகங்களிலும்
பணிக்கமர்த்தும்போது.

தனிச்சிறப்பான சந்தர்ப்பங்களில் த�ொழில்வாய்ப்புக்கான அளவீடுகள்
பின்வருபவர்களுக்கு உதவி அளிக்க:



75 வயதுக்கு



சிறப்புத் தேவைகளுள்ள நபர்கள், அவர்கள் நிபுணத்துவம்
பெற்ற மருத்துவர் ஒருவரிடமிருந்து சான்றிதழை வழங்கும்
நிபந்தனையின் பேரில்.

மேற்பட்ட முதியவர்கள்.
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புற்றுந�ோய் (புற்றுந�ோயியல் மையத்திலிருந்து சான்றிதழ்),
முள்ளந்தண்டு விறைப்பு ந�ோய் (மல்ரிப்பிள் ஸ்க்ளிர�ோசிஸ் –
MS), மைற்றோனிக் டிஸ்ற்றொபி, சிறுநீரக வாதம் (நெஃப்ரோபதி),
தசைநலிவு (மய�ோபதி), மனச் சீர்கேடுகள் மற்றும்
ஆபத்தான மனரீதியான பிரச்சனைகள், பகுதியான அல்லது
முழுமையான பார்வை இழப்பு, மூட்டுவாத ந�ோய், அல்சீமர்,
மனந�ோய், அத�ோடு அசையுந்தன்மைப் பிரச்சனைகளுள்ள
அளவுக்கதிகமான நிறையுள்ளவர்கள் (நபரின் நிறையையும்
உயரத்தையும் குறிப்பிடுகின்ற மருத்துவச் சான்றிதழ்).



சக்கரநாற்காலிகளிலுள்ள ஊனமுற்ற நபர்கள் அல்லது
படுக்கையிலுள்ள நபர்கள்.



இரு பெற்றோர்களும் த�ொழில்புரிந்து, சமூகக் காப்புறுதி
நிதிக்குப் பங்களிப்புச் செய்கிறார்கள் மற்றும் குழந்தைகளில்
குறைந்தது ஒன்றுக்கு 12 ஐ விடக் குறைந்த வயதுடையதாக
இருக்கும் பட்சத்தில், மூன்றை விட அதிக குழந்தைகளுள்ள
தம்பதியர்கள்.

வீட்டுப் பணியாளர்களாக த�ொழில்புரியும் மூன்றாம் உலக நாட்டு
பிரஜைகளுக்கான
அதிகபட்ச
தங்கும்
காலம் 4 வருடங்கள்.
தனிச்சிறப்பான சந்தர்ப்பங்களின் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்
நபர்களால் பணிக்கமர்த்தப்படும் மூன்றாம் உலக நாட்டுப் பிரஜைகள்
இந்த வரையறையிலிருந்து விதிவிலக்குப் பெறுகிறார்கள்.
முக்கியமாக தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



முழுதாகப் பூர்த்திசெய்யப்பட்டு, கைச்சாத்திடப்பட்ட படிவம்
மேலதிகப் படிவம் M58

M58 மற்றும்



மூன்றாம் உலக நாட்டு பிரஜையின் செல்லுபடியாகும்
கடவுச்சீட்டின் பிரதி (ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாகச்
செல்லுபடியாகுவது)



கிரேக்க அல்லது ஆங்கில ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்ட
குற்றஞ்சார்ந்த பதிவின் மூலச் சான்றிதழ் மற்றும் இது
உரியவாறு சான்றளிக்கப்படுகிறது



உரியவாறு உறுதியளிக்கப்பட்டு, சான்றளிக்கப்பட்ட மருத்துவப்
பரிச�ோதனைச் சான்றிதழ் மற்றும் இது 4 மாதங்கள் வரைக்கும்
செல்லுபடியாகிறது (AIDS, சிபிலிஸ், ஈரலழற்சி B-C, கசம்)



கிரேக்க-ஆங்கில ம�ொழி அறிவுக்கான, அத�ோடு வீட்டு
த�ொழில்யாளின் கடமைகள் த�ொடர்பாக முந்தைய
அனுபவம் இருப்பதற்கான சான்றிதழ்கள். கிரேக்க அல்லது
ஆங்கில ம�ொழியின் தேவை பின்வருவனவற்றால்
திருப்திசெய்யப்படலாம்:
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-

தகவல்தொடர்பின் பிரதான ம�ொழி கிரேக்க ம�ொழி
அல்லது ஆங்கிலமாக இருந்த முந்தைய த�ொழில்
வழங்குனரிடமிருந்து அனுபவச் சான்றிதழ். சான்றிதழை
முந்தைய த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து அல்லது
அவருடைய முன்னாள் த�ொழில் வழங்குனரைக்
கண்டுபிடிப்பதற்கு ப�ொறுப்பேற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
அலுவலகம் மூலமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம், அல்லது

-

கிரேக்க அல்லது ஆங்கில ம�ொழி
கற்பிக்கப்பட்டபாடசாலையில் வருகைச் சான்றிதழ்,
உரியவாறு சான்றளிக்கப்பட்டவை அல்லது

-

ஏனைய சர்வதேசரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள்
/ கிரேக்க அல்லது ஆங்கில ம�ொழி அறிவின் பட்டங்கள்,
உரியவாறு சான்றளிக்கப்பட்டவை

அனுபவத்
தேவையை
(தகைமைகள்)
குறைந்தது
ஒரு
வருட
த�ொழில்புரியும் காலத்துக்கு முந்தைய த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து
ஒரு சான்றிதழைப் பெறுவதன் மூலம் பூர்த்திசெய்யலாம்



உரியவாறு சான்றளிக்கப்பட்டு, முத்திரை ப�ொறிக்கப்பட்ட மூல
த�ொழில் ஒப்பந்தம் மற்றும் 3 பிரதிகள் (த�ொழில் ஒப்பந்தத்தின்
ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் €8.54 மற்றும் ஒவ்வொரு
பிரதிக்கும் €1.71)



த�ொழில் வழங்குனரிடம் மூன்றாம் உலக நாட்டுப் பிரஜைக்குப்
ப�ொருத்தமான தங்குமிடம் உள்ளது என்று சமுதாய சபை
(முக்தார்) அல்லது ஏனைய பதிவுசெய்யப்பட்ட தனியார்
த�ொழில்வாய்ப்பு முகவராண்மையின் தலைவரால்
சான்றளிக்கப்பட்ட அறிவித்தல், இல்லாவிட்டால் குத்தகை
ஒப்பந்தம் தேவைப்படும்



த�ொழில் வழங்குனரினதும், துணையினதும் அடையாள
அட்டையின் பிரதி



சமூகக் காப்புறுதிச் சேவைகள் திணைக்களத்திடமிருந்து
த�ொழில் வழங்குனரின் சம்பள அறிக்கையின் நகல்
(அரசாங்கப் பிரிவிலுள்ள த�ொழிலாளர்களுக்கு, சம்பள
அறிவிப்பு தேவைப்படும்)



தாயகத்துக்குத் திருப்பியனுப்பும் செலவுகளுக்காக, பூர்க
வீ
நாட்டிற்கு ஏற்ப €350-€855 மூல வங்கி உத்தரவாதம். வங்கி
உத்தரவாதத்தின் செல்லுபடி காலம், த�ொழில்வாய்ப்பின்
ஒப்பந்தம் காலாவதியாகிய பின்னர் ஒரு வருடத்துக்கு
நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்



த�ொழிலின் அளவீடுகளைப் ப�ொறுத்து €70, €150, €250
கட்டணங்கள்



வங்கிப் பரிமாற்றத்தால் கட்டணத்துக்கான அதிகாரம் (Fimas)
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6.3

ஐ விட அதிக வருடங்களுக்கு த�ொழில் அனுமதிச்
சீட்டை அனுமதிக்கும் சிறப்பு த�ொழில்வாய்ப்பு வகைகள்
பின்வரும் சிறப்புத் தகைமைகளை உடைய TCN களுக்கு அவர்களின்
ஒப்பந்த த�ொழில்யைப் புதுப்பிப்பதற்கும், 4 ஐ விட அதிக வருடங்களுக்கு
சைப்பிரஸில் அவர்களின் தங்கும் காலத்தை நீட்டிப்பதற்கும் உரிமை
உள்ளது:



தடகள விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்



சமய விக்கிரக வர்ணந்தீட்டுனர்கள் (குறிப்பிட்ட
த�ொழில்த்திட்டம் முடியும் வரை)



ஏற்கனவே இருக்கின்ற நிறுவனங்களில் (த�ொலைகடல் தவிர
ஏனையவை) சம்பந்தப்படும் த�ொழிலாளர்கள் (தனித்துவ
திறமைகளை உடையவர்கள்), இவை இரண்டும் அபிவிருத்தி
முன்னுரிமைகளுடன் இணங்கும் ஒரு விற்பனைத்
த�ொகையைக் க�ொண்டவை

6.4

TCN

களுக்கு
தற்காலிக/நிரந்தர
வதிவிட/
உள்நுழைவு/த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டு வழங்கல்
ஐர�ோப்பிய மற்றும் TCN கள் நாட்டவர்கள் இரண்டிலும் செல்லுபடியாகும்
உள்நுழைவு
அனுமதியின்
அங்கீகாரத்துக்கும்,
அத�ோடு
குறுகிய
மற்றும்/அல்லது நீண்ட கால தற்காலிக தங்குமிட அனுமதிச் சீட்டுக்கும்
ப�ொறுப்பான அதிகாரசபை உள்துறை அமைச்சகத்தின் ப�ொதுமக்கள்
பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம் ஆகும்.



TCN கள்

சைப்பிரஸை வந்தடையும் நேரத்திலிருந்து 7
நாட்களில் நிக்கோசியாவிலுள்ள ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும்
குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் அல்லது காவல்துறையின்
வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் குடிவரவுப் பிரிவின் மாவட்ட
அலுவலகங்களில் தம்மைப் பதிவுசெய்வது கடமையாகும்.
அவர்கள் பதிவுக் கட்டணமாக €70 ஐச் செலுத்தி வெளிநாட்டவர்
பதிவுச் சான்றிதழுக்கு (ARC) விண்ணப்பிக்கிறார்கள்.



அதே நேரத்தில், சைப்பிரஸில் த�ொழிலைக் காப்புறுதி
செய்கையில் ஒரு சமூகக் காப்புறுதி இலக்கத்துக்காகவும்
விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.



தங்குமிட அனுமதிச் சீட்டுக்காக விண்ணப்பிக்கவும்
(விண்ணப்பத்தை மூன்று மாத காலம் முடிவுக்கு முன்னர்
காவல்துறையின் உள்ளூர் வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும்
குடிவரவுப் பிரிவின் ஊடாக ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும்
குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்).



தங்குமிட அனுமதிச் சீட்டு, விண்ணப்பதாரியால் விண்ணப்பம்
மற்றும் தேவைப்படும் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்
திகதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் வழங்கப்படுகிறது.
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வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் குடிவரவு ஒழுங்குவிதிகளின் ஒழுங்குவிதி 5
இல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வகைகளில் ஒன்றின் அடிப்படையில், ஒரு
நபர் குடிவரவு அனுமதிச் சீட்டைப் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
குறித்த நபர் பின்வரும் வகைகளில் ஒன்றிற்கு உரியவர் என்று
உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு குடிவரவுக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு சிபாரிசு
செய்தால் அன்றி, குடிவரவு அனுமதிச் சீட்டானது வழங்கப்படாது:



வகை A: விவசாயத்தில் சுய-த�ொழில்புரிபவராக, மாடு வளர்ப்பு,
பறவை வளர்ப்பு அல்லது மீ ன் வளர்ப்பில் த�ொழில்புரிய
உத்தேசிக்கும் நபர்கள், அவர்களிடம் ப�ோதிய காணி உள்ளது
அல்லது அக்காணியைப் பெறுவதற்கு ஒரு அனுமதிச் சீட்டு
உள்ளது, அவர்களிடம் அண்ணளவாக €430,000 மூலதனம்
அவர்களின் முழுமையான மற்றும் சுதந்திரமான ப�ொறுப்பில்
உள்ளது மற்றும் இதுப�ோன்ற த�ொழில் குடியரசின் ப�ொதுவான
ப�ொருளாதாரத்தை எதிர்மாறாகப் பாதிக்கக் கூடாது என்ற
நிபந்தனையின் பேரில்.



வகை B: சுய-த�ொழில்புரிபவராக குடியரசில் சுரங்கம் அகழும்
நிறுவனங்களில் த�ொழில்புரிய உத்தேசிக்கும் நபர்கள்,
அவர்களிடம் சார்பான ஒரு அனுமதிச் சீட்டு உள்ளது,
அவர்களிடம் அண்ணளவாக €350,000 மூலதனம் அவர்களின்
முழுமையான மற்றும் சுதந்திரமான ப�ொறுப்பில் உள்ளது மற்றும்
இதுப�ோன்ற த�ொழில் குடியரசின் ப�ொதுவான ப�ொருளாதாரத்தை
எதிர்மாறாகப் பாதிக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனையின் பேரில்.



வகை C: சுய-த�ொழில்புரிபவராக குடியரசில் வணிகத்தில்
அல்லது ஏதேனும் உயர் பணியில் த�ொழில்புரிய
உத்தேசிக்கும் நபர்கள், அவர்களிடம் சார்பான ஒரு அனுமதிச்
சீட்டு உள்ளது, அவர்களிடம் அண்ணளவாக €260,000
மூலதனம் அவர்களின் முழுமையான மற்றும் சுதந்திரமான
ப�ொறுப்பில் உள்ளது மற்றும் இதுப�ோன்ற த�ொழில் குடியரசின்
ப�ொதுவான ப�ொருளாதாரத்தை எதிர்மாறாகப் பாதிக்கக்
கூடாது என்ற நிபந்தனையின் பேரில்.



வகை D: சுய-த�ொழில்புரிபவராக குடியரசில் ஏதேனும் உயர்
பணியில் அல்லது விஞ்ஞானத் துறையில் த�ொழில்புரிய
உத்தேசிக்கும் நபர்கள், அவர்களிடம் சைப்பிரஸில்
தேவையுள்ள கல்விசார் அல்லது த�ொழில்சார் தகைமைகள்
உள்ளன என்ற நிபந்தனையின் பேரில். ப�ோதிய நிதிகளை
வைத்திருப்பதும் அவசியம்.



வகை E: குடியரசில் நிரந்தரமான த�ொழில் வழங்கப்பட்டுள்ள
நபர்கள், இது அளவுக்கு மீ றிய உள்ளூர்ப் ப�ோட்டியை
உருவாக்காது.



வகை F: பத்திரப்படுத்திய வருடாந்த வருமானத்தை உடைய
மற்றும் அதன்மீது முழுமையான மற்றும் சுதந்திரமான
ப�ொறுப்புள்ள நபர்கள், வேறு ஏதேனும் வியாபாரம், வணிகம்
அல்லது உயர் பணியில் ஈடுபடாமலே சைப்பிரசில் ஒரு
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழிலாளர் உற93
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நாகரிகமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்குப் ப�ோதியளவில்
அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். தேவைப்படும் வருடாந்த
வருமானம் தனித்த விண்ணப்பதாரிக்கு குறைந்தது €9568,17
ஆகவும், ஒவ்வொரு தங்கி வாழும் நபருக்கும் மேலதிகமாக
குறைந்தது €4613,22 த�ொகையும் இருக்க வேண்டும். ஆனால்
குடிவரவுக் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் ஆனது தேவைக்கேற்ப
மேலதிக த�ொகைகளைக் க�ோரக்கூடும். இந்த வகையின்
கீ ழ் வரும் பெரும்பாலான விண்ணப்பதாரிகள், அவர்களில்
பெரும்பான்மையானவர்கள் ஓய்வூதியக்காரர்கள் அல்லது
ஓய்வுபெற்ற நபர்களாக உள்ளன.
குடிவரவு
அனுமதிச்
சீட்டினை
வழங்குவதற்காக,
ப�ொதுமக்கள்
பதிவகம்
மற்றும்
குடிபெயர்வுத்
திணைக்களத்துக்கு
நேரடியாக
அல்லது காவல்துறையின் மாவட்ட வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும்
குடிவரவுக் கிளைகளின் ஊடாக விண்ணப்பம் ஆனது படிவம் M.67
இல் சமர்ப்பிக்கப்படும். விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படும் வகையைப்
ப�ொறுத்து அதனுடன் ப�ொருத்தமான ஆவணங்களைச் சேர்த்து வழங்க
வேண்டும். மிகவும் வழக்கமான வகை F க்கான விண்ணப்பங்களுடன்
விண்ணப்பதாரியின்
வருமானம்
த�ொடர்பான
ஆவணங்களின்
மூலத்தைச் சேர்த்துக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
வெளிநாட்டிலுள்ள விண்ணப்பதாரிகள் மேலே கூறியவாறு நேரடியாக
அல்லது சைப்பிரஸ் குடியரசின் உள்ளூர் தூதரக அதிகாரசபைகளின்
ஊடாக சைப்பிரஸுக்கு ஒரு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பங்கள் குடிவரவுக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவால் பரிசீலிக்கப்படும்.
இக்குழுவானது எடுக்கப்படவுள்ள முடிவுக்காக ப�ொருத்தமான கருத்தை
உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு அளிக்கிறது.
ஆர்வமுள்ள நபர் சைப்பிரஸுக்கு வெளியே வசிக்கும் பட்சத்தில்,
விண்ணப்ப
ஏற்பிலிருந்து
ஒரு
வருடத்திற்குள்
சைப்பிரஸில்
வதிவிடத்தைப் பெறத் தவறினால், அனுமதிச் சீட்டு தானாகவே
ரத்துசெய்யப்படும்.
அவர்
வெளிநாட்டில்
நிரந்தர
வதிவிடத்தைப்
பெற்றாலும் அல்லது இரு வருட காலத்துக்கு சைப்பிரஸிலிருந்து
இல்லாமல் இருந்தாலும் அது ரத்துசெய்யப்படும்.

6.5 உள்நுழைவு அனுமதி (விசாக்கள்)
சைப்பிரஸ் குடியரசுக்குள் உள்நுழைய, மூன்றாம் உலக நாட்டுப்
பிரஜைகள் (TCNகள்) செல்லுபடியாகும் விசாவை வைத்திருக்க வேண்டும்.
சைப்பிரஸ் குடியரசில் நுழையும் காலம் மற்றும் ந�ோக்கத்தைப்
ப�ொறுத்து விசாக்களின் வித்தியாசமான வகைகள் உள்ளன.

1) குறுகியகால - தங்கல் விசாக்கள்




குறுகியகால-தங்கல் அல்லது பிரயாண விசாக்கள்: பலநுழைவு விசாக்கள்
விமானநிலைய கடவை விசா (ATV)
குழு விசாக்கள்
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2) கீ ழ்வருபவற்றுக்காக நீண்டகால தங்கல் விசாக்கள்




வேலைவாய்ப்பு
கல்வி
2.visas_lne.pdf 1 2013/5/6 18:02:23

வியாபாரம்

வசா
�
அ�மதி பத்திரம்
C

M

Y

CM

ந�ண்டகால தங்�ம் வசா
�
அ�மதிபத்திரங்கள்

��ங்கால தங்�ம் வசா
�
அ�மதிபத்திரங்கள்

MY

CY

CMY

K

��கியகால-தங்கல் வ�மானநிைலய
அல்ல�
கடைவ வ�சா (ATV)
ப�ரயாண
வ�சாக்கள்,
பல-�ைழ�
வ�சாக்கள்

�� வ�சாக்கள்

ேவைலவாய்ப்�

கல்வ�

ெதாழில்

சிலருக்கு அவர்களின் தராதரத்தை (உ.ம். தூதர்கள்) அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
விசா
தேவையில்லை.
கீ ழேயுள்ள
அட்டவணையில்
விசாக்களின்
வகைகள்
மற்றும்
நுழைவு/ஆவணத்
தேவைகள்
விரிவாக வழங்கப்படுகின்றன. அனைத்து விசாக்களுக்கும் TCN கள்
விண்ணப்பதாரிகள் ஒரு கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.

விசாக்களின் வகைகள்
குறுகியகால தங்கல்
குறுகியகால-தங்கல்

அல்லது

பிரயாண

விசாக்கள்,

பல-நுழைவு

விசாக்கள்
குடிவரவு தவிர்ந்த வேறு காரணங்களுக்காக, ஒரு தடவை அல்லது பல
தடவைகள் உள்நுழைவதற்கு
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காலம்



பல வருகைகளுக்காக வழங்கப்படுகிறது



இந்த வருகைகளின் ம�ொத்த நீளம் எந்தவ�ொரு அரை
வருடத்திலும் 3 மாதங்களை மீ றாது



1



தனிச்சிறப்பான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு வருடத்திற்கும்
அதிக காலத்துக்கு, ஆனால் நபர்களின் குறிப்பிட்ட சில
வகைகளுக்கு 5 வருடங்களுக்கும் அதிகமாக இல்லாமல்

வருடத்துக்கு செல்லுபடியாகும்

தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
விசாக்களுக்கான விண்ணப்பங்களை நேரில் (தூரம் 300 கிமீ ஐ விடக்
குறைவு என்றால்) சைப்பிரஸின் தூதரகங்கள் அல்லது உதவித் தூதரக
அலுவலகங்களில் மற்றும் வெளிநாட்டில் சைப்பிரஸி குடியரசின்
மதிப்புறு
உதவித்
தூதரக
அலுவலகங்கள்
மூலம்
சமர்ப்பிக்க
வேண்டும். அருகிலுள்ள சைப்பிரஸ் தூதரகம் அல்லது உதவித் தூதரக
அலுவலகத்திலிருந்தான தூரம் அதிகமாக இருந்தால், சிறப்பு வழங்கல்
முறை ப�ொருந்தக்கூடும்.



கடவுச்சீட்டு, விண்ணப்பித்த விசாவின் காலாவதித் திகதிக்குப்
பின்னர் குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு செல்லுபடியானது.



திரும்பும் நாட்டுக்கான விசாவானது தங்குவதற்கு
உத்தேசிக்கப்படும் காலத்தின் பின்னர் குறைந்தது மூன்று
மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாக இருக்க வேண்டும்.



தற்காலிக பதிவு (அல்லது பிரயாண ஏற்பாடுகளின்
விவரப்பட்டியல்)



வருகையின் ந�ோக்கத்துக்கான ஆதாரம் (அதாவது அழைப்பு)



சைப்பிரஸில் உத்தேசிக்கப்படும் தங்கலின் செலவை
உள்ளடக்குவதற்கு ப�ோதிய நிதிகள் உள்ளன என்பதற்கு
உறுதியான ஆதாரம்

தாயகத்துக்கு
திருப்பியனுப்பும்
சாத்தியமான
செலவுகளை
உள்ளடக்கும் ப�ொருட்டு, சைப்பிரஸில் ஒரு வருகையாளர் தங்கும்
காலம் முழுவதற்கும், நிதியுதவி வழங்குபவரிடமிருந்து சைப்பிரஸில்
ஒரு
வருகையாளர்
தங்கும்
காலம்
முழுவதற்கும்,
நிதியுதவி
வழங்குபவரிடமிருந்து வங்கி உத்தரவாதக் கடிதத்தின் ஒரு பிரதியை
உதவித் தூதர் அலுவலகமும் கூட கேட்கக்கூடும்.
சிறப்பு விதிகள்
ப�ொதுவான விதியாக, இந்த விசா ஒன்று அல்லது பல நுழைவுகளுக்கு
வழங்கப்படலாம்.
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குறுகியகால-தங்கல் அல்லது பிரயாண விசாக்கள், பல-நுழைவு
விசாக்கள்
விமானநிலைய கடவை விசா (ATV): பயண இடைத்தங்கல் அல்லது
சர்வதேச விமானத்தின் இரண்டு நிறுத்தங்களுக்கு இடையில்,
சைப்பிரஸின் தேசிய பிராந்தியத்துக்குள் உண்மையில் நுழையாமல்,
சைப்பிரிய விமானநிலையங்களின் சர்வதேச கடவைப் பகுதியின்
ஊடாகக் கடந்து செல்வதற்கு இதுப�ோன்ற ஒரு விசா தேவைப்படும்
வெளிநாட்டவர்களுக்கு.
காலம்
இந்த வகை விசா 5 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
விசாக்களுக்கான விண்ணப்பங்களை நேரில் (தூரம் 300 கிமீ ஐ விடக்
குறைவு என்றால்) சைப்பிரஸின் தூதரகங்கள் அல்லது உதவித்
தூதரக அலுவலகங்களில் மற்றும் வெளிநாட்டில் சைப்பிரஸி
குடியரசின் மதிப்புறு உதவித் தூதரக அலுவலகங்கள் மூலம்
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அருகிலுள்ள சைப்பிரஸ் தூதரகம் அல்லது
உதவித் தூதரக அலுவலகத்திலிருந்தான தூரம் அதிகமாக இருந்தால்,
சிறப்பு வழங்கல் முறை ப�ொருந்தக்கூடும்.



கடவுச்சீட்டு, விண்ணப்பித்த விசாவின் காலாவதித் திகதிக்குப்
பின்னர் குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு செல்லுபடியானது.



திரும்பும் நாட்டுக்கான விசாவானது தங்குவதற்கு
உத்தேசிக்கப்படும் காலத்தின் பின்னர் குறைந்தது மூன்று
மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாக இருக்க வேண்டும்.



தற்காலிக பதிவு (அல்லது பிரயாண ஏற்பாடுகளின்
விவரப்பட்டியல்)



வருகையின் ந�ோக்கத்துக்கான ஆதாரம் (அதாவது அழைப்பு)



சைப்பிரஸில் உத்தேசிக்கப்படும் தங்கலின் செலவை
உள்ளடக்குவதற்கு ப�ோதிய நிதிகள் உள்ளன என்பதற்கு
உறுதியான ஆதாரம்

தாயகத்துக்கு திருப்பியனுப்பும் சாத்தியமான செலவுகளை உள்ளடக்கும்
ப�ொருட்டு, சைப்பிரஸில் ஒரு வருகையாளர் தங்கும் காலம் முழுவதற்கும்,
நிதியுதவி வழங்குபவரிடமிருந்து சைப்பிரஸில் ஒரு வருகையாளர் தங்கும்
காலம் முழுவதற்கும், நிதியுதவி வழங்குபவரிடமிருந்து வங்கி உத்தரவாதக்
கடிதத்தின் ஒரு பிரதியை உதவித் தூதர் அலுவலகமும் கூட கேட்கக்கூடும்.
சிறப்பு விதிகள்
இந்த
விசாவைப்
பெறுவதற்கான
தேவையானது
சைப்பிரஸின்
ஊடாக விசா இல்லாமல் கடந்துசெல்வதற்கான ப�ொது உரிமைக்கு
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விதிவிலக்காகும்.
சைப்பிரஸ்
குடியரசின்
விமானநிலையங்கள்
ஊடாகக் கடந்துசெல்லும் ப�ொருட்டு, 13 நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள்
மட்டுமே இந்த வகை விசாவை வைத்திருக்க வேண்டும். மேலதிக
தகவல்கள் www.mfa.gov.cy இல்
குறுகியகால-தங்கல் அல்லது பிரயாண விசாக்கள், பல-நுழைவு விசாக்கள்
குழு
விசாக்கள்:
குழுவின்
உறுப்பினர்கள்
ஒரு
குழுவாகவே
பிராந்தியத்துக்குள் நுழைந்து, அங்கு தங்கி, வெளியேறுகிறார்கள் என்ற
நிபந்தனையின் பேரில், பிரயாணம் செய்யும் முடிவுக்கு முன்னதாக
உருவாக்கப்பட்ட வெளிநாட்டவர்களின் குழுவுக்கு.
காலம்
இது ஒரு கடவை விசா அல்லது அதிகபட்ச தங்கல் காலம்
30 நாட்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விசா, இது குழு கடவுச்சீட்டு
ஒன்றில் இணைக்கப்படலாம்
தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
விசாக்களுக்கான விண்ணப்பங்களை நேரில் (தூரம் 300 கிமீ ஐ விடக்
குறைவு என்றால்) சைப்பிரஸின் தூதரகங்கள் அல்லது உதவித் தூதரக
அலுவலகங்களில் மற்றும் வெளிநாட்டில் சைப்பிரஸி குடியரசின்
மதிப்புறு
உதவித்
தூதரக
அலுவலகங்கள்
மூலம்
சமர்ப்பிக்க
வேண்டும். அருகிலுள்ள சைப்பிரஸ் தூதரகம் அல்லது உதவித் தூதரக
அலுவலகத்திலிருந்தான தூரம் அதிகமாக இருந்தால், சிறப்பு வழங்கல்
முறை ப�ொருந்தக்கூடும்.



கடவுச்சீட்டு, விண்ணப்பித்த விசாவின் காலாவதித் திகதிக்குப்
பின்னர் குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு செல்லுபடியானது.



திரும்பும் நாட்டுக்கான விசாவானது தங்குவதற்கு
உத்தேசிக்கப்படும் காலத்தின் பின்னர் குறைந்தது மூன்று
மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாக இருக்க வேண்டும்.



தற்காலிக பதிவு (அல்லது பிரயாண ஏற்பாடுகளின்
விவரப்பட்டியல்)



வருகையின் ந�ோக்கத்துக்கான ஆதாரம் (அதாவது அழைப்பு)



சைப்பிரஸில் உத்தேசிக்கப்படும் தங்கலின் செலவை
உள்ளடக்குவதற்கு ப�ோதிய நிதிகள் உள்ளன என்பதற்கு
உறுதியான ஆதாரம்

தாயகத்துக்கு
திருப்பியனுப்பும்
சாத்தியமான
செலவுகளை
உள்ளடக்கும் ப�ொருட்டு, சைப்பிரஸில் ஒரு வருகையாளர் தங்கும்
காலம் முழுவதற்கும், நிதியுதவி வழங்குபவரிடமிருந்து சைப்பிரஸில்
ஒரு
வருகையாளர்
தங்கும்
காலம்
முழுவதற்கும்,
நிதியுதவி
வழங்குபவரிடமிருந்து வங்கி உத்தரவாதக் கடிதத்தின் ஒரு பிரதியை
உதவித் தூதர் அலுவலகமும் கூட கேட்கக்கூடும்.
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சிறப்பு விதிகள் குழு விசாக்கள் 5 க்கும் 50 க்கும் இடைப்பட்ட நபர்களைக்
க�ொண்ட குழுக்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடும். குழுவுக்குப் ப�ொறுப்பான
நபர் தனிப்பட்ட கடவுச்சீட்டையும், தேவையான இடத்தில் தனிப்பட்ட
விசாவையும் வைத்திருப்பார்.
குறுகியகால
தங்கல்
விசாக்களுக்கான
புதுப்பிக்கப்பட்ட
தகவல்களுக்கு, சைப்பிரஸ் குடியரசின் வெளிவிவகார அமைச்சைத்
த�ொடர்புக�ொள்ளுமாறு TCN கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

நீண்டகால தங்கல் விசாக்களின் வகைகள்
நுழைவு அனுமதிச் சீட்டுகள் - நீண்டகால தங்கல் விசாக்கள்
நீண்டகால தங்கல் - த�ொழில்வாய்ப்பு
த�ொழில்வாய்ப்பு
ந�ோக்கங்களுக்காக
மூன்று
அதிகரிக்கும் வருகைகளுக்கான விசாக்கள்

மாதங்களைவிட

காலம்

4 வருடங்கள்

வரை (விஷேட சமயங்களில் மட்டும் புதுப்பித்தல்)

தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



சிறப்பு விண்ணப்பப் படிவம்



த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து அழைப்புக் கடிதம்



த�ொழில் ஒப்பந்தம்



உத்தரவாத வங்கிக் கடிதம்



தூய்மையான குற்றஞ்சார்ந்த பதிவு



மருத்துவச் சான்றிதழ்கள்

சில குறிப்பிட்ட பிரிவுகளுக்கும் சுய-த�ொழிலுக்கும் சிறப்பு விதிகள்
மற்றும் ஆவணங்கள் ப�ொருந்தக்கூடும்
சிறப்பு விதிகள்
நுழைவு மற்றும் த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டுகளை வழங்குவதற்கான
ப�ொருத்தமான
விண்ணப்பங்கள்,
விண்ணப்பதாரி
இன்னமும்
வெளிநாட்டில் இருக்கையில், வாய்ப்புள்ள த�ொழில் வழங்குனரால்
உள்துறை அமைச்சகத்தின் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத்
திணைக்களத்தின் பணிப்பாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.

நீண்டகால தங்கல் - கல்வி
மாணவர் விசாக்கள் முழு-நேர சர்வதேச மாணவர்களுக்கு மட்டுமே
வழங்கப்படுகின்றன. முழு-நேர மாணவர் என்பவர் ஒரு அரையாண்டில்
குறைந்தபட்சம் 12 கிரெடிட்டுகளை எடுக்கின்ற ஒருவர்.
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காலம்
கல்வித் திட்டத்தின் காலத்தைப் ப�ொறுத்தது
தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



கல்வி நிறுவனத்திடமிருந்து அழைப்புக் கடிதம்



தெளிவான குற்றஞ்சார்ந்த பதிவு



மருத்துவச் சான்றிதழ்



வங்கி உத்தரவாதம்



கல்வித் தகைமைகள்



விஷேட சமயங்களில் சைப்பிரஸ் தூதரகங்கள் அல்லது
உதவித் தூதரக அலுவலகங்களில் நேர்முகத்தேர்வுகள்
நடக்கக்கூடும்

     வெளிநாட்டு

மாணவர் கல்வி நிறுவனத்தை மாற்றுவதற்கு
முடிவுசெய்தால், அவர் ஒரு புதிய வதிவிட அனுமதிச்
சீட்டைப் பெறவேண்டும்

சிறப்பு விதிகள்
நுழைவு மற்றும் கல்வி அனுமதிச் சீட்டுகளை வழங்குவதற்காக,
விண்ணப்பதாரி இன்னமும் வெளிநாட்டில் இருக்கையில், உள்துறை
அமைச்சகத்தின்
ப�ொதுமக்கள்
பதிவகம்
மற்றும்
குடியகல்வுத்
திணைக்களத்தில் உரிய செயல்முறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

நீண்டகால தங்கல் – வியாபாரம்
சுய த�ொழில் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் நிர்வாகப் பதவிகள்
காலம்
விண்ணப்பத்தின் ந�ோக்கத்தைப் ப�ொறுத்தது
தேவைப்படும் ஆவணங்கள்



நிறுவனம்/ வியாபாரத்தின் நிலையுடன் த�ொடர்பான
ஆவணங்கள்



மருத்துவச் சான்றிதழ்

சிறப்பு விதிகள்
குறித்த நபர் பின்வரும் வகைகளில் ஒன்றிற்கு உரியவர் என்று
உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு குடிவரவுக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு சிபாரிசு
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செய்தால் அன்றி, எவருக்கும் வியாபார அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்படாது.



ப�ொது உள்ளூர்ப் ப�ொருளாதாரத்தையும் த�ொழிலாளர்
சந்தையையும் பாதிக்காது



அளவுக்கு மீ றிய உள்ளூர்ப் ப�ோட்டியை உருவாக்காது



த�ொழில்சார் மற்றும் கல்வித் தகைமைகள்



விஞ்ஞானப் பிரிவில் என்றால், நிதியுதவி கிடைப்பதை
நிரூபிப்பது

நீண்டகால தங்கல் விசாக்கள் குறித்த புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு,
சைப்பிரஸ் குடியரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தின் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம்
மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தைத் த�ொடர்புக�ொள்ளுமாறு TCN
கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

ப�ொதுவான தகவல்கள்
நுழைவின் சட்டக் குறிப்புகள்
சட்டவிர�ோதமான/மூடப்பட்ட
விமானநிலையங்கள்
மற்றும்
துறைமுகங்களின்
(அதாவது
இந்தப்
பகுதிகளிலுள்ள
அனைத்து
விமானநிலையங்களும்
துறைமுகங்களும்
துருக்கியால்
பிடிக்கப்பட்டுவிட்டது) ஊடாக சைப்பிரஸ் குடியரஸுக்குள் நுழைகின்ற
பிரயாணிகள் சைப்பிரஸ் குடியரசின் தேசியச் சட்டத்தை மீ றுகிறார்கள்.
ஆதலால், பிரச்சனைகள் எதையும் தவிர்க்கும் ப�ொருட்டு (உங்களுக்கு
ஒரு விசா வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற நிபந்தனையின் பேரில்), நுழைவிற்கு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களின் ஊடாகப் பிரயாணம் செய்யுமாறு TCN
கள் வலியுறுத்தப்படுகின்றனர். சைப்பிரஸ் குடியரசுக்குள் நுழையும்
சட்டரீதியான துறைமுகங்கள் ஆவன லார்னகா மற்றும் பாப்ஹோஸ்
ஆகியவற்றின் விமானநிலையங்கள் மற்றும் லார்னகா, லிமாஸ�ோல்,
லாற்சி மற்றும் பாப்ஹோஸ் ஆகியவற்றின் துறைமுகங்கள். இவை
சைப்பிரஸ் குடியரசு அரசாங்கத்தின் வினைத்திறனான கட்டுப்பாட்டின்
கீ ழுள்ள பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. சைப்பிரஸ் குடியரசு அரசாங்கம்
வினைத்திறனான கட்டுப்பாட்டைப் நடைமுறைப்படுத்தாத சைப்பிரஸின்
பகுதியிலுள்ள ஏதேனும் பிற துறைமுகம் அல்லது விமானநிலையத்தின்
(துருக்கியர்கள் பிடித்துள்ள பகுதி) ஊடாக சைப்பிரஸ் குடியரசின்
பிராந்தியத்துக்குள் ஏதேனும் நுழைவானது சட்டவிர�ோதமானது.
சில குறிப்பிட்ட வகைகளுக்கு விசாக்கள் அல்லது வதிவிட அனுமதிச்
சீட்டுக்கள் கட்டாயமானதல்ல (உ.ம் தூதர்கள்)
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6.6 TCN களாகவும்

சைப்பிரஸ் குடியரசில் முதவீடு
செய்யும் ந�ோக்கிலும் உள்ள விண்ணப்பதாரிகளுக்கு
குடிவரவு அனுமதிச் சீட்டை வழங்குவதற்கான புதிய
மற்றும் துரிதப்படுத்திய நடைமுறை.
வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் குடிவரவு ஒழுங்குவிதிகளின் ஒழுங்குவிதி
6(2) இன் ஏற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப, உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சர் (2012),
மூன்றாம் உலக நாட்டுப் பிரஜைகளான விண்ணப்பதாரிகள், பின்வரும்
அளவீடுகளைப் பூர்த்திசெய்கிறார்கள் என்ற நிபந்தனையின் பேரில்,
அவர்களுக்கு குடிவரவு அனுமதிச் சீட்டை வழங்க முடிவெடுத்தது:
a.

சைப்பிரஸிலுள்ள த�ொழில் தவிர்ந்த ஏனைய
மூலங்களிலிருந்து, தனது ப�ொறுப்பில் பத்திரப்படுத்திய

€30.000 என்ற ஒரு குறைந்தபட்ச வருடாந்த வருமானம்
உள்ளது என்பதை விண்ணப்பதாரி நிரூபிக்க வேண்டும்.
தேவைப்படும் வருமானம் €30.000 ஐ வெளிநாட்டிலுள்ள

மற்றும் சைப்பிரஸில் இல்லாத த�ொழிலின் சம்பளங்கள்,
ஓய்வூதியங்கள், சரக்குப் பங்குகள், வாடகைகள்
ப�ோன்றவற்றிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவசியமான
குறைந்தபட்ச வருடாந்த வருமானமானது பிறரைச் சார்ந்துள்ள
ஒவ்வொரு நபருக்கும் €5.000 ஆல் அதிகரிக்கப்படுகிறது.
b.

உடைமையுரிமையின் அல்லது விற்பனை ஒப்பந்தத்தின்,
சைப்பிரஸிலுள்ள ச�ொத்தின், வீட்டின், அடுக்குமாடிக்
கட்டடத்தின் அல்லது ஏனைய கட்டடத்தின், குறைந்தபட்ச
சந்தைப் பெறுமானம் €300,000 இன் உரித்து மற்றும்
குறைந்தது €200,000 க்கான கட்டணம் செலுத்தலின் ஆதாரம்.
விற்பனை ஒப்பந்தத்தை காணிகள் மற்றும் நிலஅளவுகள்
திணைக்களத்துக்கு ஏற்கனவே சமர்ப்பித்திருக்க வேண்டும்.

c.

விண்ணப்பதாரி, கணக்கொன்றில் குறைந்தபட்ச மூலதனத்
த�ொகை €30.000 ஐ வைப்புச் செய்துள்ளார் எனக் கூறுகின்ற
சைப்பிரிய வங்கிய�ொன்றிலிருந்து உறுதிப்படுத்தல் கடிதத்தை
அவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இது குறைந்தது மூன்று வருட
காலத்துக்காவது உறுதியளிக்கப்படும்.

பந்திகள் (b) மற்றும் (c) இல்
குறிப்பிட்டுள்ள
த�ொகைகள்
வெளிநாட்டிலிருந்து
சைப்பிரஸுக்கு
பரிமாறப்பட்டுள்ளன
என்பது
நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.



விண்ணப்பதாரி ஒரு குற்றம்சார்ந்த பதிவுச் சான்றிதழைச்
சமர்ப்பிக்க வேண்டும் (விண்ணப்பதாரி வெளிநாட்டில் வசிக்கிறார்
என்றால்). இச்சான்றிதழ் அவரின் பூர்க
வீ நாட்டிலுள்ள
அதிகாரசபைகளால் வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் ப�ொதுவில்
அவர் அரசாங்க உத்தரவு அல்லது சைப்பிரஸிலுள்ள
பாதுகாப்புக்கு எதிராக அச்சுறுத்தல் எதையும் வழங்கக்கூடாது.
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சைப்பிரஸில் அவர் த�ொழில்புரியும் உள்நோக்கத்தில்
இல்லை அல்லது வியாபாரத்தின் எந்தவ�ொரு வடிவத்திலும்
சம்பந்தப்படவில்லை என்று விண்ணப்பதாரி ஒரு
அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.



விண்ணப்பதாரிகள் குறைந்தது ஒவ்வொரு இரு வருடங்களுக்கும்
ஒருமுறை சைப்பிரஸுக்கு வருகைதர வேண்டும்.

விண்ணப்பம்
நடைமுறை

ஒன்றின்

சமர்ப்பிப்புக்கும்

பரிசீலனைக்குமான



விண்ணப்பத்தை படிவம் (M.67) இல் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம்
மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திடம் அல்லது மாவட்ட
அலுவலகங்களிடம் நேரில் சென்று அல்லது தபால் ஊடாக
அல்லது ஒரு பிரதிநிதியின் ஊடாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள்
எதுவித செயல்படுத்தலும் இல்லாமல், நேரடியாக ப�ொதுமக்கள்
பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு
இடமாற்றப்படும் என்பது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.



நேரில் சென்று அல்லது ஒரு பிரதிநிதியின் ஊடாக
அல்லது தபால் ஊடாக சைப்பிரஸில் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற
விண்ணப்பங்கள் ஒரு சாதாரண க�ோப்பில் க�ோர்க்கப்படும்
(விண்ணப்பத்தின் த�ொடர்பான ஒவ்வொரு ஆவணமும் முதல்
பக்கத்திலிருந்து கடைசிப் பக்கம் வரை நீல மையினால்
இலக்கமிடப்பட வேண்டும் என்பதை விண்ணப்பதாரி
உறுதிசெய்ய வேண்டும்). க�ோப்பின் உள்ளே, விண்ணப்பப்
படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய, விண்ணப்பதாரியால்
அல்லது விண்ணப்பதாரியின் பிரதிநிதியால் பூர்த்திசெய்யப்பட
வேண்டிய அனைத்து அவசியமான ஆவணங்களினதும்
சரிபார்ப்புப் பட்டியல் உள்ளடக்கப்படும்.



விண்ணப்பம் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத்
திணைக்களத்தினால் பரிசீலிக்கப்பட்டு, முடிவுக்காக அமைச்சின்
நிரந்தர செயலாளர் ஊடாக உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சிடம்
சமர்ப்பிக்கப்படும். நேர்முகத்தேர்வு அவசியம் என்று நிரந்தர
செயலாளர் முடிவுசெய்யும்போது தவிர, குடிவரவு அனுமதிச்
சீட்டின் குறிப்பிட்ட வகையின் ந�ோக்கங்களுக்கு, தனிப்பட்ட
நேர்காணல்தேர்வுகள் அவசியமில்லை.



உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சரின் முடிவைப் பற்றி
விண்ணப்பதாரிக்கு அல்லது விண்ணப்பதாரியின் பிரதிநிதிக்கு
மற்றும் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத்
திணைக்களத்துக்கு உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சு அறிவிக்கும்.



ஒவ்வொரு இரண்டு வருட காலத்திற்கும் விண்ணப்பதாரி
குறைந்தது ஒரு தடவை வருகைதருவார் என்ற நிபந்தனையின்
பேரில், குடிவரவு அனுமதிச் சீட்டு ரத்துசெய்யப்படாது.
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழிலாளர் உற103
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இந்த அறிவித்தலின் பிரசுரத்துக்குப் பின்னர், வகை F கான குடிவரவு
அனுமதிச் சீட்டுக்காக விண்ணப்பித்துள்ள மூன்றாம் உலக நாட்டுப்
பிரஜை
எவரேனும்,
பந்தி 1 இன்
அளவீட்டைப்
பூர்த்திசெய்யும்
ப�ொருட்டு மேலதிக ஆவணங்களை ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும்
குடியகல்வுத் திணைக்களத்திடம் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் மேலே
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அளவீட்டுக்கும் ப�ொருத்தமான நடைமுறைக்கும்
த�ொடர்பாக வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் குடிவரவு ஒழுங்குவிதிகளின்
ஒழுங்குவிதி 6(2) இன்
ஏற்பாடுகளுக்கு
ஏற்ப
விண்ணப்பத்தைப்
பரிசீலித்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பந்தி 1 இல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் அளவீடுகள் பூர்த்திசெய்யப்படுகின்றன
மற்றும் விண்ணப்பதாரியின் குற்றஞ்சார்ந்த பதிவு அல்லது ப�ொது
உத்தரவு சம்பந்தமாக மேற்கொண்டு கேள்விகள் எதுவும் எழவில்லை
என்ற நிபந்தனையின் பேரில், விண்ணப்பம் ஒரு சாதகமான மனப்பாங்கில்
உள்நாட்டுத்துறை
அமைச்சரால்
பரிசீலிக்கப்பட்டு,
குடிவரவு
அனுமதிச்சீட்டு வழங்கப்படும் மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறையை

உபய�ோகிக்கும்போது, விண்ணப்பத்தின் பரிசீலனைக்கான காலம் 1-2
மாதங்களை விஞ்சாது என்று கணிப்பிடப்படுகிறது.
இந்த அறிவித்தலையும், விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சேர்த்துக் க�ொடுக்க
வேண்டிய பின்வரும் ஆவணங்களையும் பின்வரும் உள்நாட்டுத்துறை
அமைச்சின் இணையத்தளத்தில் காணலாம்: www.moi.gov.cy



விண்ணப்பப் படிவம் Μ.67



சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (கிரேக்க மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு
ம�ொழிகளிலும்)



சத்தியக்கடதாசி



விண்ணப்பதாரி சைப்பிரஸில் பணிக்கமர்த்தப்படவில்லை
என்ற வகையான அறிக்கை.

6.7 வங்கி உத்தரவாதத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் அல்லது
திருப்பிக்கொடுத்தல்

தாயகத்துக்குத் திருப்பியனுப்பும் செலவுகளுக்காக வங்கி உத்தரவாதக்
கடிதங்கள் தேவைப்படுகின்ற த�ொழில் வகைகளுக்கு, பின்வருவன
ப�ொருந்துகின்றன:



வங்கி உத்தரவாதமானது ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும்
குடியகல்வுத் திணைக்களத்துக்கு ஒரு க�ோரிக்கை வைப்பதை
அடுத்து திருப்பிக்கொடுக்கப்படும்
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த�ொழிலாளர் தனது நாட்டுக்குத் திரும்பிச் சென்றுவிடும் ப�ோது
அல்லது அவரை இன்னொரு நபர் பணிக்கமர்த்திவிட்டால்,
வங்கி உத்தரவாதம் திரும்பப்பெறப்படும். இதுப�ோன்ற
சந்தர்ப்பத்தில் ப�ொறுப்புகள் புதிய த�ொழில் வழங்குனருக்கு
இடமாற்றப்படுகின்றன



வங்கி உத்தரவாதம் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில்
திருப்பிக்கொடுக்கப்படுவதில்லை:

-

TCN இன்

-

TCN புகலிடத்துக்காக

-

TCN ஒரு

-

TCN தனது

-

TCN ஐக்

அனுமதிச்சீட்டு ரத்துசெய்யப்பட்ட பின்னர் அவர்
சட்டவிர�ோதமானவர் ஆகிவிட்டார் இது புகலிடத்துக்கும்
ப�ொருந்தும்
ஒரு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்தார்

குற்றஞ்சார்ந்த செயலுக்காக தண்டனை
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார் மற்றும் த�ொடர்ந்து அவர் ஒரு
தடைசெய்யப்பட்ட குடியேற்றவாசியாகக் கருதப்படுகிறார்
வதிவிட மற்றும் த�ொழில் இடத்தைக்
கைவிட்டுவிட்டு, அறியாத விலாசத்தில் தங்கியிருக்கிறார்
காணவில்லை மற்றும் நாடுகடத்தும்
ந�ோக்கங்களுக்காகத் தேடப்படுகிறார்

ப�ொது நிபந்தனைகள்:



த�ொழிலாளர் திணைக்களத்தால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட
த�ொழிலை விட வேறு ஒரு த�ொழிலில் TCN கள்
பணிக்கமர்த்தப்படுவது சட்டத்தின் கீ ழ் சட்டவிர�ோதமானது.



ம�ொழிப் பாடங்கள், பயிற்சி மற்றும் திசையமைவு
ஆகியவற்றைப் பெறுவதற்கு TCN களுக்குரிய ஏதேனும்
வசதிகளை வழங்குவதற்கு த�ொழில் வழங்குனர்
கடமைப்படுகிறார்.



அரசிடமிருந்து சட்டரீதியான அனுமதியில்லாமல் TCN
களின் த�ொழில்வாய்ப்பு அல்லது அனுமதி விதிமுறைகளின்
மீ றலில் பணிக்கமர்த்துதல் அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டம்
அல்லது ஒழுங்குவிதி மீ றலில் பணிக்கமர்த்துதல் என்பது
சிறைத்தண்டனை மற்றும் / அல்லது தண்டப்பணத்தின் மூலம்
தண்டனையளிக்கப்படும் குற்றச்செயலாகும். மேலதிகமாக,
TCN களின் சட்டப்படியான பணிக்கமர்த்துகை இருக்கும்
பட்சங்களில் பல்வேறு நிதிகளுக்கும் மேற்கொண்டிருக்க
வேண்டிய அனைத்துப் பங்களிப்புகளையும் செலுத்துமாறு
த�ொழில் வழங்குனருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடக்கூடும்.



TCN களின்

பின்வரும் வகைகளுக்கு த�ொழிலாளர்
திணைக்களத்தால் வழங்கப்படும் த�ொழிலாளர்கள் ஆரம்ப
அனுமதி தேவையில்லை. இருந்தாலும், ப�ொதுமக்கள்
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பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தினால் மேலதிக
அனுமதி தேவைப்படும்:

6.8

-

வீட்டு த�ொழிலாளர்கள்

-

கலைஞர்கள்

-

வெளிநாட்டு உரிமைகளுள்ள நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த
த�ொழிலாளர்கள் – சிரேஷ்ட முகாமையாளர்கள்
மற்றும் நிறைவேற்று அதிகாரிகள் மற்றும் இடைநிலை
முகாமையாளர்கள்

TCN களுக்கான த�ொழில் மற்றும் த�ொழில்புரியும்

த�ொடர்புகள்
TCN

கள்
குடியேற்றவாசிகள்,
த�ொழில்
வழங்குனர்கள்,
அரசாங்க
மற்றும்
வணிக
ஒன்றியங்கள்
ஆகியவற்றை
நிர்வகிக்கும்
கைத்தொழிற்துறை ரீதியான த�ொடர்புகள், குடியரசின் அரசியலமைப்பு
மற்றும்
ஏனைய
ப�ொருத்தமான
தேசிய
மற்றும்
சர்வதேச
விதிகளால்
காப்புறுதிசெய்யப்படுகின்றன. TCN களுக்கு
சைப்பிரஸ்
த�ொழிலாளர்களைப் ப�ோல சம உரிமைகள் உள்ளன. த�ொழில்புரியும்
த�ொடர்புகளின் பிரதான பண்பளவுகள் கீ ழே காட்டப்படுகின்றன:

TNC களுக்கான த�ொழிலாளர் உரிமைகள்
TCN களுக்கு பின்வரும் த�ொழில்புரியும் உரிமைகள் உள்ளன:
 த�ொழில்வாய்ப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

த�ொழில்வாய்ப்பின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
த�ொழில் ஒப்பந்தத்தில் அடக்கப்படுகின்றன. ஒப்பந்தமானது
மூன்றாம் உலக நாட்டுப் பிரஜை (TCN) சைப்பிரஸை

வந்தடையும்போது, த�ொழில் வழங்குனர் மற்றும் TCN

இருவராலும் கைச்சாத்திடப்படும். ஒப்பந்தம் ப�ொருத்தமான
கூட்டு ஒப்பந்தங்களுடன் இசைவாக உள்ளது என்பதை
த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சு சரிபார்த்து,
உறுதிசெய்கிறது. த�ொழில் ஒப்பந்தமானது த�ொழில்புரியும்
நேரங்கள், சம்பளம், தேசிய விடுமுறைகள், வருடாந்த லீ வு,
சுகவீன லீ வு, த�ொழில்வாய்ப்புக் காலம் ஆகியவற்றோடு
ஏனைய ப�ொருத்தமான தகவல்களையும் அடக்குகிறது. இந்த
விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் த�ொழில் நிலை மற்றும்
ஒப்பந்தத்துக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன.



சம்பளம்: TCN களின் சம்பளமானது அவர்களுக்கு த�ொழில்
வழங்குனர்களுக்கு இடையில் கைச்சாத்திட்ட த�ொழில்
ஒப்பந்தம், த�ொழிலாளர் சட்டங்கள், சர்வதேச விதிகள்
மற்றும் கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டது. த�ொழில்வாய்ப்புத் த�ொடர்பாக த�ொழிலாளர்கள்
மற்றும் த�ொழில் வழங்குனர்கள் இருதரப்பினரும்
அறிந்துவைத்திருக்க வேண்டிய சட்டரீதியான சட்டகத்தை
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சர்வதேச விதிகள் அல்லது த�ொழிலாளர் சட்டங்கள்
வழங்குகின்றன. கூட்டு ஒப்பந்தம�ொன்று இல்லாத
பட்சங்களில், சம்பளமானது த�ொழில் வழங்குனருக்கும்
த�ொழிலாளர்களுக்கும் இடையில் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது.



சமூகக் காப்புறுதி நிதிக்கான பங்களிப்பு: சமூகக் காப்புறுதிச்
சேவைகளுக்கு TCN களின் பங்களிப்பு, அவர்களின் ம�ொத்தச்
சம்பளத்தின் சதவீதமாக (2011 இல் இது 6.8%) கணக்கிடப்பட்டு,
உங்கள் மாதாந்த சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது.
அவர்களின் த�ொழில் வழங்குனர் அவர்களின் சமூகக் காப்புறுதி
நிதிக்கு அவரின் பங்களிப்பின் பகுதியாக சம த�ொகையைச்
செலுத்துகிறார். காப்புறுதிசெய்துக�ொண்ட ஒவ்வொரு நபரும்,
ப�ொருத்தமான படிவத்தை நிரப்புவதைத் த�ொடர்ந்து, சுகவீனக்
கட்டணத்தை, பிள்ளைப்பேற்று, காயத்தை அல்லது பணிஓய்வை
(சிறப்புச் சந்தர்ப்பங்களில்) பெறும் எந்தவ�ொரு காலத்துக்கும்
சமூகக் காப்புறுதி நிதியிலிருந்து காப்புறுதிசெய்யக்கூடிய
வருமானங்களை வரவில் வைத்துக்கொள்ளலாம்.



ப�ோக்குவரத்துச் செலவுகள்: குறிப்பிட்ட பிரிவுகள் மற்றும் உயர்
பணிகளில், இருப்பிடத்துக்குச் சென்று வரும் ப�ோக்குவரத்துச்
செலவுகள் அவர்களின் த�ொழில் வழங்குனரால் செலுத்தப்படுகின்றன.



தங்குமிடம் மற்றும் உணவு: சந்தர்ப்பங்களைப் ப�ொறுத்து,
த�ொழில் வழங்குனர் TCN களுக்கு ப�ொருத்தமான
தங்குமிடத்தை வழங்கக் கடமைப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவர்
இந்த தங்குமிடத்துக்கான செலவை உள்ளடக்க உங்கள்
சம்பளத்திலிருந்து 10% வரையான த�ொகையைப் பிடித்துக்
க�ொள்ளலாம். த�ொழில் வழங்குனர் TCN களுக்கு உணவும்
வழங்கும் பட்சத்தில், அவர் அவர்களின் சம்பளங்களிலிருந்து
15% வரை பிடித்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார்.



த�ொழிலாளர் ஒன்றியத்தில் உறுப்புரிமைச் சந்தா: ஒரு
த�ொழில்யாளாக த�ொழிலாளர் ஒன்றியம் ஒன்றில் பதிவுசெய்யும்
உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது, இச்சந்தர்ப்பத்தில் உறுப்புரிமைக்
கட்டணங்கள் உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படும்.





காப்புறுதிக் கட்டணங்கள்: சைப்பிரஸில் த�ொழில்புரியும்
ஆக, நீங்கள் ஒரு உடல்நலக் காப்புறுதித் திட்டத்தை
வைத்திருக்க வேண்டும். இந்தக் காப்புறுதித் திட்டத்துக்கான
செலவு உங்கள் ஒப்பந்த த�ொழில்வாய்ப்பின் ஒவ்வொரு
வருடத்துக்கு வருடத்தில் ஒரு தடவை செலுத்தப்பட்டு,
உங்களுக்கும் உங்கள் த�ொழில் வழங்குனருக்கும் இடையில்
சமமாகப் பகிர்ந்துக�ொள்ளப்படுகிறது.

TCN

வாழ்க்கைச் செலவு சரிப்படுத்தல்: ஒரு த�ொழிலாளராக,
பணவீக்கத்தின் அடிப்படையில் இரு-வருட சம்பள
சரிப்படுத்தலுக்கான உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது (வாழ்க்கைச்
செலவுச் சுட்டி). இந்த சரிப்படுத்தல் எதிர்மறையாக
இருப்பதற்கும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது.
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தேசிய மற்றும் சமய விடுமுறை நாட்கள்: குறிப்பிட்ட
சில தேசிய மற்றும் சமய விடுமுறை நாட்களில்
த�ொழில்புரியாமல் இருப்பதற்கான உரிமை உங்களுக்கு
உள்ளது. 9 (ஒன்பது) சம்பளம் பெறும் உத்திய�ோகபூர்வ தேசிய
மற்றும் சமய விடுமுறை நாட்கள் உள்ளன. நத்தார் மற்றும்
உயிர்த்த ஞாயிறு விடுமுறை நாட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன்.



த�ொழில்புரியும் நேரங்கள் (மற்றும் ஓய்வெடுக்கும் நேரம்):
த�ொழில்புரியும் நேரங்கள், த�ொழிலாளர் அமைச்சினால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற உங்கள் த�ொழில் ஒப்பந்தத்தில்
வரையறுக்கப்படுகின்றன. ஏதேனும் மிகைநேரங்களையும்
உள்ளடக்கி, வாராந்த அடிப்படையில் அதிகபட்ச த�ொழில்புரியும்
நேரங்கள் 48 மணித்தியாலங்களை விஞ்சக்கூடாது. ஒவ்வொரு
த�ொழிலாளருக்கு நாள�ொன்றுக்கு (24 மணித்தியாலங்களுக்கு)
11 மணித்தியாலங்களும் கிழமை ஒன்றுக்கு 24 த�ொடர்ச்சியான
மணித்தியாலங்களும் (அல்லது குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீ ழ்
ஒவ்வொரு இரண்டு கிழமைகளுக்கும் 2 நாட்கள் அல்லது
48 மணித்தியாலங்கள்) ஓய்வெடுக்க உரிமை உள்ளது.



மிகைநேரம்: சாதாரண த�ொழில்புரியும் நேரங்களை
விட அதிகப்படியாக மிகைநேர வேலைக்கு, கிழமை
நாட்களின்போது இயல்பான சம்பள வீதத்தின் 1:1½ என்ற
வீதத்தில் சம்பளம் க�ொடுக்கப்படும். சனிக்கிழமை மற்றும்
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செய்யும் மிகைநேரத்துக்கு, உங்கள்
த�ொழில் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த நாட்கள்
இயல்பான த�ொழில்புரியும் நாட்களாக இல்லாத பட்சத்தில், 1:2
என்ற வீதத்தில் சம்பளம் க�ொடுக்கப்படும்



சுகவீன லீ வு: உங்கள் உடல்நலப் பிரச்சனை பற்றிய
மருத்துவரின் எழுத்திலான அடையாளங்காணலை சமூகக்
காப்புறுதிச் சேவைகளுக்கு அளிக்கையில். சுகவீன லீ வு
காலமானது த�ொழிலாளர் விதிகள் மற்றும் உங்கள் த�ொழில்
ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படும்.



த�ொழில் வழங்குனரின் மாற்றம் (ஒரே பிரிவில்): நீங்கள்,
த�ொழில்வாய்ப்பு ஒப்பந்தம் மீ றப்பட்டுள்ள பட்சத்தில் மற்றும்
தற்போதைய த�ொழில் வழங்குனருடன் 6 மாத காலம்
த�ொழில்புரிந்த பின்னர் மட்டுமே த�ொழில் வழங்குனரை
மாற்றலாம். உங்கள் புதிய த�ொழில் வழங்குனரிடம்
த�ொழிலாளர் திணைக்களம் வழங்கிய அவசியமான
அனுமதிச்சீட்டு உள்ளது மற்றும் நீங்கள் உங்கள்
தற்போதைய த�ொழில் வழங்குனரிடமிருந்து விடுவிப்புப்
பத்திரத்தைப் பெற்றுள்ளீர்கள் என்ற நிபந்தனைகளின் பேரில்,
உங்கள் வதிவிட மற்றும் த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டின்
காலாவதியாகுவதற்கு 6 மாதங்களுக்கு முன்னரும் மாற்றலாம்.
மேலுள்ள ஏதேனும் சந்தர்ப்பங்களில், உங்களுக்கு ஒரு
த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ள அதே உயர்
பணியைச் செய்ர்கள்
வீ
என்ற நிபந்தனையின் பேரில் மட்டுமே
நீங்கள் த�ொழில் வழங்குனர்களை மாற்றலாம்.
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சம்பள உயர்வு: கைச்சாத்திட்ட த�ொழில் ஒப்பந்தத்தில்
எழுதப்பட்டிருந்தால் அல்லது கூட்டு ஒப்பந்தம் மூலமாகச்
சம்மதிக்கப்பட்டிருந்தால் த�ொழிலாளர் ஒருவருக்கு சம்பள
உயர்வு க�ொடுப்பது கட்டாயமாகும்.



வருமான வரி: உங்கள் வருடாந்த வருமானம்
வரியறவிடக்கூடிய வரம்பை (2011 இல் இந்தத் த�ொகை
€19,500) மீ றுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மட்டுமே இது உங்கள்
மாதாந்த சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது.



மத்தியஸ்தத்துக்கான வேண்டுக�ோள்: த�ொழில் ஒப்பந்த
விதிமுறைகளின் மீ றலை த�ொழில் வழங்குனர்
அல்லது த�ொழிலாளர் அவதானித்தால், த�ொழிலாளர்
மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சின் த�ொழிலாளர்
த�ொடர்புகள் திணைக்களத்திலிருந்து மத்தியஸ்தத்துக்கு
வேண்டுக�ோள் விடுக்கும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது.
விண்ணப்பத்தை த�ொழிலாளர் த�ொடர்புகள் திணைக்களத்தின்
இணையத்தளத்தின் இலத்திரனியல் முறையிலும்
சமர்ப்பிக்கலாம்.

சம்பளம் பெறு லீ வு மற்றும் விடுமுறை நாட்கள்
அனைத்துப் த�ொழிலாளர்களும் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் சம்பளம்
பெரு விடுப்பில் தங்களுடைய த�ொழில்க்கு வராமல் விடுவதற்கு
அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்:



மகப்பேற்று லீ வு: மகப்பேற்றின் உத்திய�ோகபூர்வ
மருத்துவ சான்றிதழை சமூகக் காப்புறுதி அலுவலகத்தில்
கையளிக்கையில், 18 கிழமைகள் சம்பளம் பெறும் மகப்பேற்று
விடுப்பை எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது.



வருடாந்த லீ வு: இது உங்கள் த�ொழில் வழங்குனரின்
நிலை மற்றும் உங்கள் த�ொழில் ஒப்பந்தத்தின் விதிகளைப்
ப�ொறுத்தது. குறைந்தபட்ச காலம் 4 கிழமைகள் (5-நாள்
த�ொழில்புரியும் கிழமைக்கு 20 நாட்கள் அல்லது 6-நாள்
த�ொழில்புரியும் கிழமைக்கு 24 நாட்கள்).



சுகவீன லீ வு மற்றும் மகப்பேற்று விடுப்பின்போது உங்களுடைய
சம்பளம் பகுதியாகத் தரப்படும். வருடாந்த லீ வு மற்றும் தேசிய
மற்றும் சமய விடுமுறை நாட்களின்போது உங்களுடைய
சம்பளம் முழுதாகத் தரப்படும்.

அவர்களுடைய த�ொழில்புரியும் நேரங்கள்
களின் த�ொழில்புரியும் உரிமைகள்

சம்பந்தமாக

TCN

கீ ழேயுள்ள அட்டவணையானது சட்டத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டது ப�ோல,
த�ொழில்புரியும் நேரங்கள், விடுமுறை நேரம் மற்றும் ஓய்வெடுக்கும்
நேரம் ஆகியவற்றைச் சுருக்கிக்கூறுகிறது.
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அதிகபட்ச வாராந்த
த�ொழில்புரியும் நேரங்கள்

மிகைநேரத்தையும் உள்ளடக்கி
48 மணித்தியாலங்கள்

குறைந்தபட்ச ஓய்வு

மணித்தியாலங்கள்

24-மணித்தியால காலம்
ஒன்றுக்கு 11 த�ொடர்ச்சியான

கிழமை ஒன்றுக்கு 35
த�ொடர்ச்சியான மணித்தியாலங்கள்
24-மணித்தியால காலம் ஒன்றுக்கு
8 மணித்தியாலங்களை விட
அதிகமாக இல்லை

மாலைநேர த�ொழில்

த�ொழிலாளர்களாக TCN களின் த�ொழில்புரியும் ப�ொறுப்புகள்

TCN கள் த�ொழிலாளர்களின் ப�ொறுப்புகள் அவர்களின் த�ொழில் ஒப்பந்தத்தில்
குறிப்பிடப்படுகின்றன. TCN கள்
த�ொழிலாளர்களின்
ப�ொறுப்புகள்
சம்பந்தமான ப�ொதுவான வழிகாட்டல்களின் பட்டியல் கீ ழே உள்ளது:



அது அதற்குரிய/சமமான சைப்பிரஸ் த�ொழிலாளர்களைப்
ப�ோல சம ப�ொறுப்புகள் உள்ளன



அவர்களின் த�ொழில் ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள
த�ொழில்வாய்ப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன்
இணங்குகின்றனர்



உரிய அதிகாரசபைகளின் அனுமதியின்றி த�ொழில்
வழங்குனரை மற்றும் த�ொழில்வாய்ப்பின் இடத்தை
மாற்றக்கூடாது



அவர்களுடைய பணிகளை த�ொழில்ரீதியான விதத்தில்
செய்யவும் மற்றும் த�ொழில் வழங்குனருக்கு நட்டத்தை அல்லது
சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏதேனும் செயலைத் தவிர்க்கவும்



த�ொழில் ஒப்பந்தத்துக்கு இணங்க அவர்களின் கடமைகளைச்
செய்யவும்




சட்டப்படி சமூகக் காப்புறுதி நிதிக்கு பங்களிக்கவும்




உடல்நலக் காப்புறுதிக்கு ஆகும் செலவில் 50% ஐச் செலுத்தவும்

தகுந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு,
வணிக ஒன்றிய உறுப்புரிமையைச் செலுத்தவும்
உங்களுடைய வரி அறவிடக்கூடிய வருமானத்தின்படி
வருமான வரியைச் செலுத்தவும்

த�ொழில் ஒன்றைத் தேடுதல்

TCN களின்

த�ொழில் அனுமதிச் சீட்டின்படி அவர்கள் ஒரு த�ொழிலைத்
தேடுவதற்காக அரசாங்க சேவைகளை அணுக முடியாது.
சைப்பிரஸில்

தனியார்

த�ொழில்வாய்ப்பு

முகவர்

நிறுவனங்களும்
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உள்ளன.
அவை TCN
களுக்கான
மத்தியஸ்தம் வகிக்கலாம்.

த�ொழில்யைக்

கண்டுபிடிக்க

சைப்பிரிய மற்றும் EU சட்டத்தின்படி, த�ொழிலாளர்களிடன் த�ொழில்
நியமனக் கட்டணங்களை அறவிடுவது தடைசெய்யப்படுகிறது.
த�ொழில் நியமனக் கட்டணங்கள் எதையும் த�ொழில் வழங்குனரிடம்
மாத்திரமே அறவிட வேண்டும்
ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும் குடிவரவுத் திணைக்களத்திடமிருந்து
முன்கூட்டிய
அனுமதியைப்
பெற்றுக்கொள்ளாமல்
த�ொழில்
வழங்குனரை மாற்றுவதற்கு TCN களுக்கு உரிமை-வாய்ப்பு இல்லை.
த�ொழிலாளரின் த�ொழில்புரியும் மற்றும்/அல்லது மனித உரிமைகள்
மீ றலை உறுதிசெய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வரையில் இதுப�ோன்ற
ஏதேனும் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

6.9 சமூகக் காப்புறுதி
சைப்பிரஸில் சட்டரீதியாக த�ொழிலுக்கமர்த்தப்படும் அனைவரையும்
சைப்பிரஸ் குடியரசின் சமூகக் காப்புறுதி உள்ளடக்கிக் க�ொள்கிறது.
சமூகக் காப்புறுதி நிதிக்கான பங்களிப்புகள் தனிநபரின் வருமானத்துக்கு
நேர்விகித சமமானது. மேலும் இவை அவரின் ம�ொத்த உழைப்புகளின்
(சம்பளத்தின்) சதவீதமாக, வரையறுக்கப்படுகின்றன, மற்றையபடி
“காப்புறுதிசெய்யக்கூடிய உழைப்புகள்” எனப்படுகின்றன. பங்களிப்புத்
த�ொகை
த�ொழிலாளராலும்
த�ொழில்
வழங்குனராலும்
சமமாகப்
பகிர்ந்துக�ொள்ளப்படுகிறது.
மகப்பேறு அல்லது காயம் ப�ோன்ற காரணங்களுக்காக த�ொழில்யாள்
த�ொழில்க்கு வராமல் விடுவதால் இழந்த ஊதியங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு
ப�ோன்ற நன்மைகளைப் பெறும் உரிமை மூன்றாம் உலக நாட்டுப்
பிரஜைகளுக்கு (TCNகள்) உள்ளது. த�ொழில் நிலையைப் ப�ொறுத்து
சமூகக் காப்புறுதியால் உள்ளடக்கப்படும் நன்மைகளில் அடங்குபவை:



மகப்பேறு, சுகயீனம் மற்றும் த�ொழிலின்மை நன்மைகள்




திருமணம், மகப்பேறு மற்றும் ஈமச்சடங்கு மானியங்கள்



த�ொழில் காய நன்மைகள், அதாவது காய ஆதாயம்,
இயலாமை ஆதாயம் மற்றும் மரண ஆதாயம்

முதுமை, விதவைகளின், உடலியலாமை ஓய்வூதியங்கள்
மற்றும் அநாதைகளின் ஆதாயம்

சமூகக் காப்புறுதியானது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு த�ொழிலாளரின்
சம்பளத்தின்
ஒரு
பகுதியை
உள்ளடக்குகிறது.
ஆதாயங்களின்
த�ொகை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தங்கி வேறுபடுகிறது. ஓய்வூதிய
ஆதாயங்களுடன்
சம்பந்தப்பட்ட,
சிறப்பு
விதிகள்
TCN களுக்குப்
ப�ொருந்துகின்றன. ஏதேனும் வகை ஆதாயம் TCN களுக்கு கிடைக்கும்
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ப�ொருட்டு, ஒரு பூர்த்திசெய்த விண்ணப்பப் படிவத்தை ஆதாரமாக
இருக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடனும் சேர்த்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட கால அளவு உள்ளது, சமூகக் காப்புறுதி
நிதியிலிருந்து ஏதேனும் வகை ஆதாயத்தைப் பெறுவதற்கு விண்ணப்பதாரி
இக்காலத்துக்குள் தங்களுடைய வேண்டுக�ோளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

6.10 TCN களின் த�ொழில்வாய்ப்புடன் சம்பந்தப்படுகின்ற
அரசாங்கச் சேவைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்
அரசாங்கச் சேவைகள்
த�ொழிலாளர் திணைக்களம்:



இது த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சின் ஒரு
திணைக்களம்



குறிப்பிட்ட பிரிவுகளில் TCN களை வாடகைக்கு
அமர்த்துவதற்காக த�ொழில் வழங்குனர்களின் வேண்டுக�ோள்
பற்றிய ஒரு ஆரம்பநிலைத் தீர்ப்பை மீ ளாய்வுசெய்து
வழங்குவதற்கு இது ப�ொறுப்பாகும்

ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம் (CRMD):



இது உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஒரு திணைக்களம்



த�ொழில் ந�ோக்கங்களுக்காக மூன்றாம் உலக நாட்டுப்
பிரஜைகளின் நுழைவு மற்றும் வதிவிட அனுமதிச் சீட்டுகளை
வழங்குவதுடன் சம்பந்தப்படுகின்ற சிக்கல்களுக்கு இது
ப�ொறுப்பாகும்



இது வெளிநாட்டவர்களுக்கு சைப்பிரஸ் குடியுரிமையை
வழங்குகின்ற விண்ணப்பங்களின் பரிசீலனைக்கும் ப�ொறுப்பாகும்.
மேலும், இது ஐர�ோப்பிய மக்களுக்கான சான்றிதழ்களையும்,
ஐர�ோப்பியர்கள் அல்லாத அவர்களுடைய குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கான வதிவிட அட்டைகளையும் வழங்குகிறது

வெளிநாட்டவர்கள் மற்றும் குடிவரவுப் பிரிவு:




இது ஒரு காவல்துறைப் பிரிவு



சைப்பிரஸ் குடியரசின் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்ற
இடங்களில் (விமானநிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்கள்)
வெளிநாட்டவர்களை வினைத்திறனாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது



வெளிநாட்டவர்களின் சட்டவிர�ோதமான குடிவரவையும்
சட்டவிர�ோதமான த�ொழில்வாய்ப்பையும் எதிர்த்துப் ப�ோராடுகிறது

சைப்பிரஸ் குடியரசின் பிராந்தியத்தில் குடியேற்றவாசிகளின்
உள்நுழைவையும் வதிவிடத்தையும் கண்காணித்து,
கட்டுப்படுத்துகிறது
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சட்டவிர�ோதமான அல்லது தேடப்படுகின்ற
வெளிநாட்டவர்களைக் கண்டுபிடித்து, கைதுசெய்து
அவர்களை நீதியின் முன்னால் க�ொண்டுவருகிறது



சைப்பிரஸ் குடியரசின் பிராந்தியத்துக்குள் சட்டவிர�ோதமான
குடிவரவைத் தடுக்கிறது



எந்தவ�ொரு வகையான அனுமதிச் சீட்டின் கீ ழும் சைப்பிரஸில்
வசிக்கும் வெளிநாட்டவர்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது



சைப்பிரஸுக்குள்ளும், அத�ோடு சைப்பிரசை ஒரு கடவை
நாடாகப் பாவித்து ஏனைய E.U. உறுப்பினர் நாடுகளுக்குள்ளும்
வரும் சட்டவிர�ோதமான குடிவரவை எதிர்த்துப் ப�ோராடுகிறது



சைப்பிரஸ் நாட்டவர்களுக்கும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும்
இடையிலான குடிமுறைத் திருமணங்களின்
உண்மைத்தன்மை மற்றும் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம்
மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளருக்கு
வெளிநாட்டவர்களைப் பற்றித் தெரியப்படுத்துதல்
சம்பந்தமான சிக்கல்களைக் கையாளவேண்டிய தேவை
இருந்தால், அவற்றைக் கையாளுகிறது

த�ொழிலாளர் த�ொடர்புகள் திணைக்களம்:



இது த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக் காப்புறுதி அமைச்சின்
ஒரு திணைக்களம்



த�ொழில்வாய்ப்பின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைத்
தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படை முறையாக கூட்டுப்
பேரங்களின் முன்னேற்றம், உறுதியான த�ொழில்
வழங்குனர்களின் மற்றும் த�ொழிலாளர்களின் நிறுவனங்களின்
உருவாக்கத்துக்கும், பராமரிப்புக்குமான ஊக்குவிப்பு மற்றும்
ப�ொருளாதாரத்தில் சமநிலையான அதிகாரத்தை எட்டுதல்
ஆகியவற்றின் முன்னேற்றத்தை இலக்குவைக்கிறது



இது மேலும், கூட்டுப் பேரம், பரஸ்பர ஒப்பந்தங்கள்
மற்றும் தனிப்பட்ட முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்து வைத்தல்
ஆகியவற்றுக்கான ப�ொறிமுறைகளின் அபிவிருத்திக்கும்
வினைத்திறனான செயற்பாட்டுக்கும், நிறுவனங்களுக்கு
உதவியை வழங்குவது உள்ளிட்ட, கைத்தொழிற்துறை
ரீதியான முரண்பாடுகளைத் தடுத்தல் மற்றும் அவற்றைத்
தீர்த்தல் ஆகியவற்றிலும் குறிவைக்கிறது



இது, த�ொழிலின் குறைந்தபட்ச விதிமுறைகள் மற்றும்
நிபந்தனைகள் சட்டத்தின் தீர்மானம் ஊடாக, பிரதானமாக
அவர்களின் பலவீனமான பேரம்பேசும் ஆற்றல் காரணமாக,
இலகுவில் பாதிக்கப்படக்கூடிய த�ொழிலாளர்கள் குழுக்களின்
பாதுகாப்புக்குப் ப�ொறுப்பானது (ஒன்றியம் அமைக்கப்படாத
த�ொழிலாளர்கள் மீ தான வறுபுறுத்தலுடன்),



TCN கள்

தங்களுடைய உரிமைகள் அல்லது த�ொழில்
ஒப்பந்தங்களின் மீ றல்கள் பற்றிய முறைப்பாடுகளைச்
சமர்ப்பிக்கக்கூடிய திணைக்களம் இதுவாகும்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழிலாளர் உற113
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கல்வி
7.1 மாணவர்களின் அடிப்படை உரிமைகள்
கல்விக்கான பிரவேசம்
சைப்பிரஸ் நாட்டு அரசியலமைப்பு கல்விக்கான உரிமைக்கு உத்தரவாதம்
அளித்து சைப்பிரஸ் மாணவர்களையும் வெளிநாட்டு மாணவர்களையும்
பாதுகாக்கின்றது. மாணவர்களுக்கு அவர்களின் வதிவிட அந்தஸ்து
(சைப்பிரஸ் பிரஜைகள், TCNs கள் முதலிய) அவர்களின் தேசிய இனம்,
அவர்களின் பெற்றோர்கள் பிறந்த இடம் என்பன பாராது கல்வி சார்ந்த
பொது நிறுவனங்களில் கல்வியைக் கற்பதற்கு உரிமை உண்டு.
பெற்றோர்கள், சைப்பிரஸ் நாட்டில் சட்டபூர்வமாக வசித்தாலென்ன
அல்லது வசிக்காவிட்டாலென்ன அவர்களின் கல்வி மாவட்டத்தினுள்
வருகின்ற ஒரு பாடசாலையில் சுயாதீனமாக அவர்களின் பிள்ளைகளைப்
பதிவுசெய்வதற்கு சட்டத்தினால் கடமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாவர்கள்.
பாடசாலைகளின்
கொள்கைகளும்
ஒழுங்குவிதிகளும்
சமத்துவ
ரீதியில் சகல மாணவர்களுக்கும் ஏற்புடையதாகவிருக்கும். ஆரம்ப
மற்றும் இரண்டாம்நிலைப் பொதுக் கல்வி சகல மாணவர்களுக்கும்
இலவசமானது. அதன் கற்பித்தல் மொழி கிரேக்க மொழியாகும்.
கல்வி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு, சைப்பிரஸ் நாட்டின்
சமூகம், நிதி, ஆண்மீ கம் மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்த அபிவிருத்திற்கு
சிறந்த
முதுலீடாக
அமையும்
எனக்
கருதுகின்ற
துறைகளுக்கு
முன்னுரிமையை
வழங்கி
அதிக
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாக
விளங்குகின்ற கல்விக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் முதலிடம் அளிக்கின்றது
குடிவரும் மாணவர்களின் கல்வியைக் குறிப்பீடுசெய்கின்ற கொள்கை,
அந்த மாணவர்களின் காத்திரமான செயற்பாட்டை சைப்பிரஸ் கல்வி
முறைமையினுள்
ஒருங்கிணைப்பதற்கு
இலக்குக்கொள்கின்றது.
கலப்பு, கொண்டாட்டம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றுக்கும் அதே
நேரம் பரஸ்பர புரிந்துணர்வுக்கும் மற்றும் பரஸ்பர மதிப்புக்கும் ஒரு
அங்கமாக விளங்குகின்ற எமது சமூகத்தின் தனித்துவத்தையும் பல்கலாச்சாரத் தன்மையையும் குறித்துக்காட்டுகின்ற ஜனநாயக ரீதியில்
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு பாடசாலை முறைமையை ஏற்படுத்துவது
கல்வியின் நோக்கமாகும்.
இதனைப்
பயனளிக்கச்செய்யும்
நிமித்தம்,
சகல
மாணவர்களும்
தமது வாழ்க்கை பற்றிய அறிவையும் ஏனைய மக்களிடமிருந்து தாம்
பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அனுபவத்தையும் மற்றும் விழுமியங்களையும்
தமக்கு வளர்த்துக்கொள்ளுவதற்கும், உலகளாவிய விழுமியங்கள் பற்றி
ஆராய்வதற்கும், அதே நேரம் போலிகளையும் தப்பெண்ணங்களையும்
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மறுத்துரைப்பதற்கும் எனக் காணப்படுகின்ற கலாச்சாரங்களுக்கிடையிலான
கல்வியின் பிரதான நோக்கம் பின்பற்றப்படுகின்றது. இந்தக் கோட்பாடுகள்,
சைப்பிரஸ் நாட்டில் மாத்திரமன்றி பல்-கலாச்சார ஐரோப்பிய நாடுகளிலும்
பொதுவாக முழு உலகத்திலும் அமைதியான ஒருங்கிசைவும் வளமும்
நிறைந்த
ஒரு
சூழலுக்கான
நிலைமைகளைத்
தோற்றுவிக்கும்
என வாதிடப்படுகின்றது. ஏதாவது இன பாகுபாடு மற்றும் சமூகப்
பிரத்தியேகப் போக்குகள் என்பவற்றிலிருந்து சைப்பிரஸ் சமூகத்தின் சகல
உறுப்பினர்களினதும் உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பது
நிலையான எண்ணமாகும்.

பொது உரிமைகள்



மாணவர்களின் சுதந்திரமான சிந்தனைக்கும்,
உள்ளுணர்வுகளுக்கும், அவர்களின் சமயத்திற்கும் பாடசாலை
மதிப்பளிக்கும்



சகல மாணவர்களினதும் சுகாதாரத்திற்கும் பாதுகாப்புக்கும்
பாடசாலைகள் பொறுப்புடையதாகவிருக்கும்



பாடசாலைகள், மாணவர்களின் உளவியல் மற்றும் உடலியல்
ஆரோக்கியம் ஆகியன த�ொடர்பான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும்
சேவைகளையும் வழங்கும்



மாணவர்களுக்கு, கல்விச் சுற்றுலாக்கள் மற்றும்
விழாக்கள் போன்ற சகல பாடசாலை நிகழ்ச்சிகளிலும்
பங்குபற்றுவதற்கான உரிமையும் கடமையும் இருக்கின்றன



மாணவர்களுக்கு, வாக்காளர்களாக அல்லது அபேட்சகர்களாக
பாடசாலைக் குழுக்களுக்கான தேர்தல்களில் பங்கேற்பதற்கு
உரிமை உண்டு



மாணவர்கள், சிறுவர் உரிமைகள் பற்றிய சமவாயத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டவாறு தமது அடிப்படை உரிமைகள்
பாதுகாக்கவும் மதிக்கவும் படுகின்றன என்ற அடிப்படையில்,
பாடசாலையின் கொள்கைகளுக்கு இயைந்தொழுக வேண்டும்



உரிய கல்வி அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனைகளை,
கோரிக்கைகளை அல்லது முறைப்பாடுகளை சமர்ப்பிப்பதற்கு
மாணவர்களுக்கு உரிமை உண்டு.

TCN மாணவர்களை கல்வி முறைமையினுள் ஒன்றிணைத்தல்
சகல மட்டங்களிலும், வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்கும்
கல்வி
முறைமையியலிலும்
சமூகத்திலும்
தமது
சுமுகமான
ஒன்றிணைவை உத்தரவாதப்படுத்திக்கொள்ளுவதற்கும் அவசியமான
ஒரு சில பாடநெறிகளும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் இருக்கின்றன.
மாணவர்களுக்கான சார்பு நடவடிக்கைகள், ஆரம்ப கிரேக்க மொழிப்
பாடநெறிகள், இன்னும் பாடசாலையுடன் சிறந்த தொடர்பாடலையும்
உறவையும்
வளர்த்துக்கொள்ளும்
பொருட்டு
பெற்றோர்களுக்கு
உதவுதல், மற்றும் பெற்றோர்களுடனான சந்திப்புகள் முதலியன
சைப்பிரஸ் நாட்டுப் பொதுப் பாடசாலைகளிலுள்ள TCN மாணவர்களை
ஒருங்கிணைக்க உதவுவதற்கான நடவடிக்கைகளில் உள்ளடங்கும். அதே
நேரம், மாலைநேரங்களிலும் / இரவு நேரங்களிலும் மூன்றாம் உலக
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நாடுகளின் மாணவர்களுக்கு கிரேக்க மொழியைப் போதிப்பதற்கான
விஷேட வகுப்பு வசதிகளும் காணப்படுகின்றன. முதியோர் கல்வி
நிலையங்கள் அந்தப் பாடநெறிகளை வழங்குகின்றன.

7.2 கல்வி முறைமைக் கட்டமைப்பு
சைப்பிரஸ்
நாட்டுக்
உள்ளடக்குகின்றது:

கல்வி

முறைமை

மூன்று

மட்டங்களை



ஆரம்பநிலைக் கல்வி (ஆரம்பநிலைக்கு முந்திய பாடசாலைக்
கல்வி மற்றும் ஆரம்பநிலைப் பாடசாலைக் கல்வி)



உயர்நிலைக் கல்வி (உடற்பயிற்சிக் கல்வி, தர்க்கவியல்
கல்வி, தொழில்நுட்ப மற்றும் வாழ்க்கைக் கல்வி)



உயர் கல்வி (பல்கலைக்கழகங்கள் - மூன்றாம்நிலைக் கல்வி
நிறுவனங்கள் - கல்லூரிகள்)

15 வயதை அடையும் வரை (உடற்பயிற்சிக் கல்வியின் இறுதித் தரம்)
4 வருடங்களும் 8 மாதங்களும் (பாலர்) என்ற வயதுக்கு மேற்பட்ட
பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கட்டாயமானதாகும்.

உய
கல்வி

உயநிைல
(4 - ஆண்டுத்
திட்டம்)

ஒருங்கிைணக்கப்பட்ட
கைலக்கல்வி
(3-ஆண்டுத் திட்டம்)

மூன்றாம் நிைல
(1-2-ஆண்டுத் திட்டம்)

ெதாழில்நுட்ப மற்றும்
ெதாழிற்கல்வி
(3-ஆண்டுத் திட்டம்)

உயநிைல
க் கல்வி
ேதகப்பயிற்சிக்
கல்வி
(3-ஆண்டுத் திட்டம்)

ஆரம்பக்கல்வி
(6-ஆண்டுத் திட்டம்)

ஆரம்பக்
கல்வி

உயமட்ட
நிறுவனங்கள்:
- அரசுப்
பல்கைலக்கழகங்கள்
- தனியா
பல்கைலக்கழகங்கள்
மூன்றாம் நிைல
நிறுவனங்கள்:
- அரசாங்க
பாடசாைலகள்
- தனியா
பாடசாைலகள்

ெதாழில்நுட்ப
மற்றும்
ெதாழிற்கல்வி
பாடசாைலகள்
- அரசு
ேதகப்பயிற்சிக்க
ல்வி அல்லது
கைலக்கல்வி
- அரசு
- தனியா

கனிஷ்ட
பாடசாைலகள்:
- அரசு
- தனியா

பால கல்வி
(1-ஆண்டுத் திட்டம்)

பால கல்வி
(1-2-ஆண்டுத் திட்டம்)

பால
பாடசாைலகள்:
- அரசு
- சமூகம்
- தனியா
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ஆரம்ப நிலைக்கு முந்திய கல்வி
மூன்று வகையான பாடசாலைகளில் ஆரம்பநிலைக்கு முந்திய கல்வி வசதி
இருக்கின்றது: பொது, சமுதாய மற்றும் தனியார் பாலர் பாடசாலைகள்.
தாம்
பிறந்த
நாட்டின்
அல்லது
தேசத்தின்
சுயாதீனத்துவத்தின்
பேரில், சைப்பிரஸ் நாட்டில் நிரந்தரமாக அல்லது தற்காலிகமாக
வசிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு, ஒரு பொதுப் பாலர் பாடசாலையில்
பதிவுசெய்துகொள்ளுவதற்கான
உரிமை
உண்டு.
பிள்ளைகள்
ஆரம்பநிலைப் பாடசாலைக்கு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அவர்கள்
பாலர் பாடசாலைக்குச் செல்வது சட்ட ரீதியில் கட்டாயமானதாகும்.
பிள்ளைகளை, கற்கின்ற காலப்பகுதியில் கல்வி ஆண்டின் செப்டம்பர்
மாதம் 01 ஆம் திகதிக்கு 4 வருடங்களும் 8 மாதங்களும் என்ற வயதை
அடைந்திருந்தால், பாலர் பாடசாலையில் பதிவுசெய்துகொள்ளலாம்.
பொதுப் பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்கள் எந்தவிதமான
கட்டணங்களையும் செலுத்த அவசியமில்லை.

ஆரம்பக் கல்வி
ஆரம்பநிலைக் கல்வி ஆறு ஆண்டுகள் வரையானதாகும் என்பதுடன்
6 வயதுக்கும் 12 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட மாணவர்களையும் அது
அடையாளப்படுத்தி நிற்கும். கல்வி கற்கின்ற காலத்தில், கல்வி
ஆண்டின் செப்டம்பர் 01 ஆம் திகதிக்கு 5 வருடங்களும் 8 மாதங்களும்
என்ற வயதை அடையும் சகல பிள்ளைகளுக்கும் ஆரம்பநிலைக் கல்வி
கட்டாயமானதாகும். சைப்பிரஸ் நாட்டின் கல்வி மற்றும் கலாச்சார
அலுவல்கள் அமைச்சு சனவரி மாதத்தில் தீர்மானிக்கும் நாட்களினுள்
மாணவர்கள் பதிவு இடம்பெறும். வகுப்புக்கள், சில நேரங்களில்
செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களின் போது தொடங்கி
வழமையாக யூன் மாதத்தின் மூன்றாம் வாரத்தில் முடிவடையும்.

ஆரம்பநிலைப் பாடசாலைகளின் வகை
பொதுப்
பாடசாலைகள்: ஆரம்பநிலைப்
பொதுக்
கல்வி
சகல
பிள்ளைகளுக்கும் இலவசமானதாகும். கற்கை காலம் 6 வருடங்களாகும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டின் இறுதிலும் மாணவர்கள் ஒரு வகுப்பிலிருந்து
மற்றொரு வகுப்புக்கு நகர்வார்கள். பாடசாலைக் கால அட்டவணை
மு.ப 7:45 மணி முதல் பி.ப 1:05 மணி வரையாகும். பிள்ளைகள்
பாடசாலையிலிருக்கின்ற
நேரத்தில்,
அவர்களின்
பாதுகாப்புக்கு
ஒவ்வொரு பாடசாலையினதும் அதிபரும் அவரது ஊழியர் குழுவும்
பொறுப்புடைய தரப்புகளாகவிருப்பார்கள். கற்பிக்கின்ற ஊழியர் குழாம்
பெற்றோர் சங்கத்தின் கூட்டுதவியுடன் நிர்ணயிக்கின்ற வகையான
ஒரு பாடசாலைச் சீருடையை பிள்ளைகள் அணிய வேண்டும்.
எல்லா-நாள் பாடசாலை: ஆரம்பநிலைக் கல்வியில் எல்லா-நாட்களிலும்
பாடசாலையை
நடாத்தும்
நிறுவனத்திற்கு 1999-2000 ஆண்டுகளின்
போது பாடசாலைப் பருவகாலத்தினால் ஒரு தன்னார்வ அடிப்படைத்
திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இந்தத்
திட்டம் 2006-2007 ஆம்
ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து விரிவாக்கப்பட்டது. நூற்று ஐம்பது (150)
பாடசாலைகளிலும் (126 பாடசாலைகளில், தரம் நான்கிலிருந்து தரம் ஆறு
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வரையும் மற்றும் 24 பாடசாலைகளில் தரம் ஒன்றிலிருந்து தரம் மூன்று
வரையும்) அதே நேரம் முன்-பாடசாலை மட்டத்தில் பதினொரு (11)
பிரிவுகளிலும் மற்றும் ஒன்பது (9) பொதுப் பாலர் பாடசாலைகளிலும் இந்தத்
திட்டம் விரிவாக்கப்பட்டது. ஆரம்பநிலைப் பொதுப் பாடசாலைகளிலுள்ள
எல்லா- நாட்களிலும் இயங்கும் பாடசாலைகள் பி.ப. 4:00 மணி வரை நான்கு
மேலதிக மாலைநேரக் கற்பித்தல் காலங்களைக் கொண்டு இயங்கும்.
எல்லா- நாட்களிலும் இயங்கும் பாடசாலைகளில், வழமையாக பாடசாலை
முடிவடையும் நேரமான பி.ப. 1.05 மணிக்குப் பின்னர் கற்பதற்கு தன்னார்வ
அடிப்படையில் மாணவர்கள் முன்வரலாம். அப்போது அந்த மாணவர்கள்
பாடசாலையிருந்து அவர்களின் மதிய உணவுகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பெற்றோர்,
அவர்களின்
பிள்ளைகளுக்கு
வழங்கப்படுகின்ற
அந்த
உணவுகளுக்கான
செலவைப்
பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுவார்கள்.
சில
சந்தர்ப்பங்களில்,
தேவையான
மாணவர்களுக்கு
உணவளிப்பதற்காக
சைப்பிரஸ் நாட்டு கல்வி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு
மானியங்களை வழங்கும். சாட்டப்பட்ட வட்டு
ீ
வேலைகளைப் பூர்த்திசெய்தல்,
கற்றதை வலுப்படுத்திக்கொள்ளுதல், மாணவர்களின் விருப்த்திற்கேற்ப
தெரிவுசெய்யப்பட்ட பாடநெறிகளை வழங்குதல் என்பவற்றுக்கான கற்பித்தல்
காலங்கள் மாலைநேரக் கற்பித்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் உள்ளடங்கும்.
ஆரம்பநிலைத்
தனியார்
பாடசாலைகள்: ஆரம்பநிலைத்
தனியார்
பாடசாலை மாணவர்கள் கற்பித்தல் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும்.
ஆரம்பநிலைத் தனியார் பாடசாலைகள் 3 வகுதிகளாக வகுக்கப்படும்:



அதே வகையான பாடசாலை: இவை, பொதுப் பாடசாலைகள்
பின்பற்றுகின்ற ஒரே மாதிரியான தேசிய பாடவிதானத்தைப்
பின்பற்றும் பாடசாலைகளாகும்.



ஒரே மாதிரியான வகைப் பாடசாலை: இந்தப் பாடசாலைகளில்,
பாடசாலை நிர்ணயிக்கின்ற மேலதிகப் பாடங்கள் இணைப்பில்
அந்தப் பாடசாலைகளில் கற்பிக்கப்படுவது போன்ற
(ஆகக்குறைந்தது 2/3 அளவான பாடப்பொருள்களும் கற்பித்தல்
நேரமும்) ஒரே மாதிரியான பிரதான பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும்.



வித்தியாசமான வகைப் பாடசாலை: இவை, மேற்குறித்த
எந்த வகுதிகளிலும் வராத பாடசாலைகளாகும். இந்தப்
பாடசாலைகளின் கல்வி சார்ந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பொதுப்
பாடசாலைகளின் கல்வி சார்ந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களிலிருந்து
முற்றிலும் வித்தியாசமானவையாகும்.

கல்வி சார்ந்த முன்னுரிமைப் பிரிவுகள்: பிள்ளைகளின் தேவைகளுக்கு
முன்னுரிமையை வழங்குகின்ற, சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும்
கலாச்சாரம்
என்பன
ரீதியான
வித்தியாசமான
சமனிளிகளின்
பாடபட்சமான
கவனிப்பின்
மூலம்
உருவாகுகின்ற
நேர்மறைப்
பாகுபாடுதான் ஆரம்பநிலை மற்றும் உயர்நிலைக் கல்வியில், கல்வி
சார்ந்த முன்னுரிமைப் பிரிவுகளினது அறிமுகத்தின் நோக்கமாகும்.
பாடசாலைகளிலுள்ள சகல பிள்ளைகளினதும் வெற்றிக்கு ஓரளவு
வழிவகுக்கின்ற
வினைத்திறனின்
அனுகூலத்தைக்
கொண்டு
ஒருங்கிசைகின்ற முழுக் கல்வி முறைமையினதும் தரத்தை மேம்படுத்த
இலக்குக்கொள்ளப்படுகின்றது.
கல்வி |121
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அந்தப் பிரிவுகள் இந்தப் பரந்த பின்னணியினுள் இயங்குகி வருகின்றன.
எனினும், ஒவ்வொரு பிரிவும் அதன் சொந்த முன்னுரிமைகளைத்
தீர்மானிக்கும் என்பதுடன் தத்தமது உள்ளூர் தேவைகளைப் பொறுத்து
அந்த முன்னுரிமைகளை வலியுறுத்தியும் நிற்கும். ஒரு பல்-கலாச்சார
சமூகத்திலுள்ள பிள்ளைகளை துல்லியமான முறையில் உள்ளீர்ப்பதற்கான
ஒரு புதுமையான செயல் இவற்றில் உள்ளடங்கியிருக்கும். புவியியல்
அமைப்பு, குடும்ப சமூகப் பொருளாதார அமைப்பு, வெளிநாட்டு அல்லது
குடிவரும் பிள்ளைகளின் வரவு, மாணவர்களின் விலகல் வதம்
ீ
மற்றும்
கல்வி சார்ந்த விஷேட தேவைகள் என்பவற்றைக் கொண்டு மேற்கொள்ள
வேண்டிய ஒரு சில தகவுதிறனின் அடிப்படையில் இந்த முன்னுரிமைப்
பிரிவுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.
இயங்கும் செயல்முறை, பெற்றோர்-பிள்ளைகள் மையச் செயல்முறைகளிள்
பயன்பாட்டையும் மற்றும் தொழிற்படும் முறையியல்களாக பாடசாலை
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் (கருத்திட்டங்கள்) தழுவுகையையும் வைத்து வகுப்பு
ஒன்றுக்கு மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் (ஆரம்பநிலைப் பாடசாலை
வகுப்புகளின் முதலாவது இரண்டு தரங்களிலும் 20 மாணவர்களும்
மற்றும் எஞ்சிய ஆரம்ப மற்றும் உயர் பாடசாலை வகுப்புகளில்
24 மாணவர்களும் என்ற வதத்தில்)
ீ
ஒரு குறைப்பை முன்வைக்கின்றது.
பாடசாலை உளவியலாளர், பாடசாலை சுகாதார சார் பார்வையிடுபவர்
மற்றும் ஒரு சமூகப் பணியாளர் போன்ற ஏனைய துறை சார்ந்த தரப்புகள்
கற்பித்தல் குழாமுக்கு உதவும். வாசிக்கும் மற்றும் எழுதும் ஆற்றலை
உறுதிசெய்துகொள்ளுதல், தனிமையான மற்றும் கூட்டான ஏற்பாடுகள்
பற்றிய அறிவை வளர்த்தல் ஆகியவற்றுக்கான முன்னுரிமை. மாலை
நேரங்களில் அல்லது பாடசாலை விடுமுறை நாட்களில் தங்களுக்கு
வேலையில்லாத நேரங்களில் தொடர் செயற்பாடுகளை ஒழுங்கமைப்பதன்
மூலம் பிந்தியது அடையப்படுகின்றது. இது தவிர, படைப்பாற்றல் வாய்ந்த
பொழுதுபோக்குக்கான அறை சார்ந்த சேவையை வழங்குதல், மாணவர்
சங்கங்களை (நடனம், அரங்கம், இதழியல், சங்கீதம், ஓவியம், வானொலி,
கரைப்பந்தாட்டம்
முதலியன)
இயங்கச்செய்தல்
மற்றும்
கல்வி,
கலாச்சாரம் மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி என்பன சார்ந்த செயற்பாடுகளுக்கான
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் முதலிய பல புதுமையான
தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றன.
பெற்றோர் சங்கம்: ஆரம்பநிலைக்கு முந்திய கல்வி, ஆரம்பநிலைக் கல்வி
மற்றும் விஷேட கல்வி சார்ந்த பெற்றோர் சங்கங்கள் இயங்குகின்றன. குறித்த
பாடசாலையில் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களின் சகல பெற்றோர்களும்
இந்தச்
சங்கங்களின்
உறுப்பினர்களாவார்கள்.
தெரிவுசெய்வதற்கும்
தெரிவுசெய்யப்படுவதற்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் உரிமை
உண்டு. ஒவ்வொரு பாடசாலை அமர்வின் ஆரம்பத்திலும், பெற்றோர்
சங்கத்தின்
பொதுக்
குழு,
சங்கத்திற்கான
ஆளுகை
சபையைத்
தெரிவுசெய்யும். பெற்றோர் சங்கங்கள் பாடசாலையின் சுமுகமான
வினைத்திறன் வாய்ந்த இயக்கத்தின் நிமித்தம் அக்கறையுடைய சகல
தரப்புகளுடனும் நெருங்கித் தொழிற்படும்.
பாடசாலைக்கு பெற்றோர்களினதும் ஏனையோர்களினதும் வருகை:
நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் பெற்றோர்களும் பாதுகாவலர்களும்
பாடசாலைக்கு வந்து பார்வையிடலாம். பாடசாலை அதிபரிடமிருந்து
அனுமதியைப் பெற்ற பின்னர் ஏனைய வருகைகளுக்கான ஏற்பாட்டைச்
செய்துக�ொள்ளலாம்.
பாடசாலையின்
மேம்பாட்டுடன்
அல்லது
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அதன் இயக்கத் தொழிற்பாட்டுடன் நேரடியான ஒரு தொடர்பைக்
கொண்டிருக்காத எந்த ஒரு நபரும் ஆரம்பநிலைக் கல்விப் பணிப்பாளரின்
அதிகார அனுமதியின்றி, பாடசாலைக்கு வருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட
மாட்டார். பாடசாலை இயக்கத் தொழிற்பாட்டுடன் சம்பந்தமில்லாத
விளம்பர நோக்கங்கள், பொருட்கள் விற்பனை அல்லது சேவைகள்
வழங்கல் ஆகிய விடயங்களுக்காகப் பாடசாலையினுள் பிரவேசிப்பது
அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

உயர்நிலைக் கல்வி
உயர்நிலைக் கல்வி (உடற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும் தர்க்கவியல் கல்வி)
ஆறு வருடங்களாகும். இது 12 வயதுக்கும் 18 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட
மாணவர்களை அடையாளப்படுத்துவதாக அமையும். இது இலவசக்
கல்வியாகும். மூன்று வருடங்கள் வரை நீடிக்கின்ற உடற்பயிற்சிக்
கல்வி வட்டத்தை மாணவர் பூர்த்திசெய்யும் வரை அல்லது மாணவர்
15 வயதை அடையும் வரை, இதில் எது முதலில் எழுகின்றதோ அது
வரை உடற்பயிற்சிக் கல்வி (இரண்டாம்நிலைத் தாழ் பாடசாலை)
கட்டயமானதாகும். தர்க்கவியல் கல்வி கட்டாயமானதல்ல. அது,
15 வயதுக்கும் 18 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட மாணவர்களுக்காக மூன்று
வருடங்கள் வரை நீடிக்கும். தர்க்கவியல் கல்வியை இரண்டு பிரதான
பிரிவுகளில்
பின்பற்றலாம்:
ஒன்றிணைந்த
தர்க்கவியல்
கல்வி,
தொழில்நுட்பக் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைத்தொழில் கல்வி சார்ந்த
பாடசாலைக் கல்வி.

உடற்பயிற்சிக் கல்வி (12-15 இடைப்பட்ட பிள்ளைகள்)
அந்தப் பொது மனிதநேயக் கல்வி, ஒன்றிணைந்த தர்க்கவியல்
கல்விக்கு அல்லது தொழில்நுட்ப மற்றும் வாழ்க்கைத்தொழில் கல்விக்கு
மாணவர்களைத் தயார்படுத்துதல் ஆகியன உடற்பயிற்சிக் கல்வியில்
பின்பற்றப்படுகின்ற பிரதான கல்விப் பிரிவாகும்.

மாலைநேர உடற்பயிற்சிக் கல்வி
மாலைநேர வகுப்புகளுக்கு வருகின்ற வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு
அவர்களின்
மாலைநேர
வகுப்புக்கள்
தொடங்குவதற்கு
முன்னர்
மாலைநேரங்களில் SEI (அரச
கல்வி
நிறுவகங்களில்)
ஆரம்ப
கிரேக்க மொழிப் பாடநெறிகளைப் பின்பற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு
இருக்கின்றது. SEI நிறுவகத்தின் அலுவலக நேரங்களுக்கு (திங்கள்,
செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய நாட்கள்) இணங்க நான்கு
மாலைநேரங்களுக்கு அதாவது பி.ப.3:00 மணிக்கும் பி.ப.5:00 மணிக்கும்
இடைப்பட்ட காலம் ஆரம்பப் பாடநெறிகளுக்கு மிகப் பொருத்தமான
கால அட்டவணையாகக் கருதப்படுகின்றது.

2011ஆம் ஆண்டு பாடசாலை பருவகாலத்தின் போது, லர்னாக்கா மாலைநேர

உடற்பயிற்சிக் கல்வி நிலையம் ஒரு முன்னோடி
அடிப்படையிலான
ஒரு ஆரம்ப கிரேக்க மொழிக் கற்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி
அதனை இயக்கி வருகின்றது. இந்தத் திட்டம் காலைநேரத்தில் கற்கும்
16 பாடசாலைகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மட்டங்களினுள்ள பிரிவு
மாணவர்கள் பிரிவுக்கு இரண்டு மட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆரம்ப
மாணவர்கள் - ஆரம்பம் சாராத மாணவர்கள். இந்த மாணவர்கள்,
தமது கிரேக்க மொழி அறிவின் தரம் பற்றி அறிந்துகொள்ளும்
நிமித்தம், செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பமாகுகின்ற கிரேக்க மொழிப்
பரீட்சைகளுக்குத் தோற்றுவார்கள். ஆரம்ப மாணவர்களுக்கான ஆரம்பப்
பாடநெறிகளின்
காலம்
இரண்டு (2) பாடசாலை
வருடங்களாகும்
என்பதுடன் ஆரம்பம் சாராத மாணவர்களுக்கான அந்தப் பாடநெறிகளின்
காலம் ஒரு (1) பாடசாலை வருடமாகும். ஆரம்பக் கற்கையின் ஒரு
இரண்டாம் ஆண்டிற்கான தேவை முதல் பாடசாலை வருடத்தின்
இறுதியில் கிடைக்கின்ற பெறுபெறுகளினால் உறுதிசெய்யப்படும்.
குறிப்பு: கல்வி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு (2008), கற்கை
நேரத்தை மீள்நடைமுறைப்படுத்துவதன் பிரய�ோகத்திற்குப் புறம்பாக,
ஏற்கனவேயிருக்கின்ற தகவுதிறன்களின் அடிப்படையில், கிரேக்க ம�ொழியின்
ஆரம்பக் கற்கையின் இணையான பிரிவுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதை
அனுமதிக்கின்றது. பெரும் எண்ணிக்கையான வெளிநாட்டு மாணவர்கள்
இருக்கின்ற பாடசாலைகளுக்கு இதனைப் பிரய�ோகிக்கலாம். ஆகையால்,
துணைக் கற்பித்தலில் அதிகளவான நேரம் இருக்கும்.

விஷேட கல்வி மற்றும் பயிற்சி
விஷேட தேவைகளுடைய பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் பயிற்சி
த�ொடர்பான 13(1)/1999 ஆம் இலக்கச் சட்டத்திற்கு இணங்க, விஷேட
தேவைகளுடைய
ஒரு
பிள்ளைக்கு
(உள
மற்றும்
உடலியல்
குறைபாடுகள் அடங்கலாக உணர்வு சார்ந்த பதற்றங்கள் காரணமாக)
(ஏற்படுகின்ற கடுமையான அல்லது விஷேட கற்கைத் த�ொழிற்பாடு
அல்லது தழுவல் சார்ந்த கஷ்டம்) அனைத்து மட்டக் கல்விகளும்
அடங்கலாக (ஆரம்பநிலைக்கு முந்திய கல்வி, ஆரம்பநிலைக் கல்வி,
உயர்நிலைக் கல்வி, மூன்றாம்நிலைக் கல்வி மற்றும் பட்டப்பின்படிப்புக்
கல்வி) இது சாத்தியமானவிடத்து, குறிப்பாக உளவியல், சமூக
மற்றும் கற்கை, மற்றும் பாடசாலைகளில் முன்-த�ொழில்சார் மற்றும்
த�ொழில்சார் பயிற்சியை வழங்குதல் உள்ளிட்ட சகல துறைகளிலும்
அந்தப் பிள்ளையின் முழுமையான விருத்திற்கு அவசியமான உதவிகள்
வழங்கப்பட வேண்டும்.
அரசாங்கம்,
மூன்று
வயதிலிருந்து
உரிய
காலத்தில்
விஷேட
தேவைகளுடைய பிள்ளைகளை இனங்கண்டறிந்து பல்-தேர்ச்சியுடைய
ஒரு மதிப்பீட்டுக் குழுவின் மூலம் அந்தப் பிள்ளைகளின் தேவைகள்
பற்றிய
முழுமையான
மதிப்பீட்டை
மேற்கொண்டு,
சாதாரண
பாடசாலைகளில்
அந்தப்
பிள்ளைகளின்
தடையற்ற
கல்விக்காக
கல்விசார் அல்லது துணை ஊழியர்களைக் க�ொண்டு அத்தியாவசிய
சகல வழிகளிலும் வசதிகள், விலக்களிப்புகள் மற்றும் விஷேட
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உதவிகள் ப�ோன்ற நன்மைகளைச் செய்து வருகின்றது. தேவையெனக்
கருதப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், விஷேட தேவைகளுடைய பிள்ளைகள்
விஷேட பாடசாலைகளில் கல்வி கற்லாம்.

ஒன்றிணைந்த தர்க்கவியல் கல்வி (15 வயதுக்கும் 18 வயதுக்கும்
இடைப்பட்ட பிள்ளைகள்)
தர்க்கவியல் கல்வியைக் கற்பது கட்டாயமல்ல. எனினும், சைப்பிரஸிலும்
கிரேக்கத்திலும் காணப்படுகின்ற ப�ொதுப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒன்றுக்கு
கல்வி கற்பதற்கான நுழைவுப் பரீட்சைகளில் த�ோற்ற விரும்புகின்ற
மாணவர்களுக்கு இந்தத் தர்க்கவியல் கல்வி அத்தியாவசியமானதாகும்.
ஒன்றிணைந்த தர்க்கவியல் கல்வியைக் கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு
அவர்களின்
விருப்பத்தினதும்
மன�ோபாவத்தினதும்
அடிப்படையில் அவர்களின் ச�ொந்தக் கற்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை
உருவாக்கிக்கொள்ளுவதற்கான நெகிழ்தன்மை இருக்கின்றது.

மாலைநேர வகுபப்புகள்
மாலைநேர வகுப்புக்கள் உயர்நிலைக் கல்வியின் கீ ழ் வருவனவாகும்.
இந்த
வகுப்புக்கள்
பின்னேரங்களிலும்
மாலைநேரங்களிலும்
நடைபெறும். 15 வயதை அல்லது 18 வயதை அடைந்த மாணவர்களும்
அவர்களுக்கு அவர்களே உதவுவதற்காக வேலைசெய்கின்றவர்களும்
மாலைநேர
வகுப்புக்களில்
பதிவுசெய்துக�ொள்ளலாம்.
மாலைநேர
வகுப்புகளிலிருந்து கல்வியைப் பூர்த்தி செய்கின்ற மாணவர்களுக்கு
பாடசாலை விடுகைப் பத்திரம் வழங்கப்படும்.

தர்க்கவியல் கல்வி
மாணவர்கள்
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

இரண்டாம்நிலைத் த�ொழில்நுட்ப மற்றும் வாழ்க்கைத்தொழில்
கல்வி (TVE)
இரண்டாம்நிலைத்
த�ொழில்நுட்ப
மற்றும்
வாழ்க்கைத்தொழில்
கல்வித் திட்டம் த�ொழில்நுட்ப மற்றும் வாழக்கைத்தொழில், பயிலுநர்
திட்டம் மற்றும் வாழ்நாள் கல்வி ஆகிய துறைகள் சம்பந்தப்பட்ட
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை
வழங்குகின்றது.
உடற்பயிற்சிக்
கல்வியை
வெற்றிகரமாகப்
பூர்த்திசெய்துள்ள
மாணவர்கள் TVE கல்வியைக்
கற்பதற்கு தகுதியுடையவர்களாவார்கள். இந்த TVE கல்வி இரண்டு
துறைகளில்
வழங்கப்படுகின்றது:
க�ோட்பாடும்
செயல்முறையும்.
இரண்டு துறைகளினது ஒவ்வொரு துறையினதும் காலம் மூன்று
வருடங்களாகும். குறித்த கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நிறைவுசெய்த
மாணவர்களுக்கு பாடசாலை விடுகைப் பத்திரம் வழங்கப்படும். இந்த
விடுகைப் பத்திரம் தரம் ஆறு இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலை ஒன்றின்
பாடசாலை விடுகைப் பத்திரத்திற்குச் சமனான விடுகைப் பத்திரமாக
மதிக்கப்படுகின்றது. அந்தக் கல்வித் தரத்தைப் பூர்த்தி செய்கின்ற
மாணவர்கள் எந்த ஒரு உயர் அல்லது மூன்றாம்நிலைக் கல்வி
நிறுவகத்திலும் தமது கற்கைகளைத் த�ொடரலாம்.
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பயனுள்ள தகவல்கள்
பதிவு
மாணவர்கள், யூன் மாதத்திலும் அதே நேரம் அந்த மாணவர்கள் தமது
பரீட்சைகளை நிறைவுசெய்கின்ற காலமான செப்டம்பர் மாதத்திலும்
தமது
இணைக்
கல்விப்
பிராந்தியத்திலுள்ள
பாடசாலைகளில்
அவர்களின் பெற்றோர்களை அல்லது பாதுகாவலர்களைக் க�ொண்டு
பதிவுசெய்யப்படுவார்கள். ஒரு சில நிபந்தனைகளின் கீ ழ், மாணவர்கள்
ஒரு பாடசாலையிலிருந்து மற்றொரு பாடசாலைக்கு இடமாற்றத்தைப்
பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஆரம்பநிலைக் கல்விப் பாடசாலைக்கான இடமாற்றங்கள்
சைப்பிரஸ்
நாட்டிலில்லாத
ஒரு
பாடசாலையிலிருந்து
அல்லது
ஆரம்பநிலைக் கல்வி சாராத ஒரு ப�ொதுப் பாடசாலையிலிருந்து ஒரு
ஆரம்பக் கல்விப் ப�ொதுப் பாடசாலைக்கான இடமாற்றம் மாணவரின்
பிறப்புச் சான்றிதழையும் கல்விச் சான்றிதழ்களையும் தேவைப்படுத்தும்.
பின்னர், மாணவர் அவரது வயதுக்கேற்ற தரத்தில் வைக்கப்படுவார்.
நவன
ீ
கிரேக்கம் மற்றும் கணிதப் பாடங்களில் அவரின் தரங்கள்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட குறித்த தரத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால்,
சட்டத்துக்கு இணங்க ஆரம்பநிலைப் பாடசாலையை முடிக்க அவருடைய
வயது அவரை அனுமதிக்கிறது என்ற நிபந்தனையின் பேரில், அவர்
அடுத்து முன்னுள்ள தரத்தில் சேர்க்கப்படுவார். மாணவர் குறித்த
பாடசாலையின் நுழைவு நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் வரையில்,
ஒரு தனியார் ஆரம்பநிலைப் பாடசாலையிலிருந்து வேற�ொன்றுக்கு
இடமாற்றுவது
அனுமதிக்கப்படுகிறது.
இடமாற்றங்கள்
குறித்த
புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு, TCN அதற்குரிய அதிகாரசபைகளைத்
த�ொடர்புக�ொள்ள வேண்டும்.

இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலைக்கு இடமாற்றங்கள்
மாணவர் ஒருவர் வெளிநாட்டிலுள்ள
இரண்டாம்நிலைப்
பாடசாலைக்கு
பின்வருவன ப�ொருந்துகின்றன:

ஒரு பாடசாலையிலிருந்து
இடமாறும்
சந்தர்ப்பத்தில்



மாணவர் தனது முன்னேற்றம் பற்றிய தரங்கள் அல்லது
கருத்துக்களைக் க�ொண்ட அறிக்கையை வைத்திருக்கிறார்
என்றால், அவர் நவன
ீ
கிரேக்கம் மற்றும் வரலாற்றில்
ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சையை எடுக்கிறார். பின்னர் அவர் அடுத்து
உயர்நிலையிலுள்ள தரத்தில் பதிவுசெய்யப்படுகிறார்.



மாணவரின் அறிக்கை சில பாடங்களில் குறைவான
தரங்களைக் குறித்துக்காட்டினால், அவர் நவன
ீ
கிரேக்கம்
மற்றும் வரலாறு பாடங்களிலுள்ள ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சையுடன்
சேர்ந்து இந்தக் குறித்த பாடநெறிகளிலும் ஆட்சேர்ப்புப்
பரீட்சையை எடுக்கிறார்.



மாணவரிடம் அறிக்கை உள்ளது, ஆனால் ஆட்சேர்ப்புப்
பரீட்சைகளில் சித்தியடையவில்லை என்றால், அவர் அதே
தரத்தின் பாடங்களைத் திருப்பியெடுக்க வேண்டும்.
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மாணவர் தனது தரங்கள் மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றிய
விவரங்களின்றி, கல்வியின் ஒரு எளிமையான உறுதிப்படுத்தலை
மட்டும் க�ொண்டிருந்தால், அவர் சமயப் பாடங்கள், உடற் கல்வி,
சங்கீதம், வரைதல், வட்டுநிர்வாகம்
ீ
மற்றும் செயல்முறை அறிவு
ஆகியவை தவிர்ந்த அனைத்துப் பாடநெறிகளிலும் ஆட்சேர்ப்புப்
பரீட்சையைத் த�ொடர்ந்து உயர் தரத்தில் சேர்க்கப்படுகிறார்.



ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சையில் ஒரு மாணவர் த�ோற்கும்
பட்சத்தில், மாணவரைச் சேர்க்க வேண்டிய தரத்தை
ஆசிரியர்கள் சங்கம் தீர்மானிக்கிறது.

வெளிநாட்டிலுள்ள பாடசாலைகளிலிருந்து அல்லது கிரேக்கம்
பேசும் பாடசாலைகள் அல்லாதவற்றிலிருந்து இடமாற்றங்கள்:



வித்தியாசமான வகை ப�ொது அல்லாத பாடசாலையிலிருந்து
அல்லது குடியரசில் அமைந்திராத ஒரு பாடசாலையிலிருந்து
இடமாற்றம் ஆனது பிறப்பு மற்றும் கல்விச் சான்றிதழ்களைச்
சமர்ப்பிக்கையில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மாணவர் அவரின்
வயது அனுமதிக்கும் வகிப்பில் சேர்கிறார். கிரேக்கம்
மற்றும் கணிதப் பாடங்களில் அவருடைய புள்ளிகள்
அவர் சேர்க்கப்படவுள்ள வகுப்பின் புள்ளிகளை விடக்
குறைவாக இருந்தால், சட்டத்துக்கு இணங்க ஆரம்பநிலைப்
பாடசாலையில் அவரின் கல்வியை முடிக்க அவருடைய
வயது அவரை அனுமதிக்கிறது என்ற நிபந்தனையின் பேரில்,
அவர் அடுத்து முன்னுள்ள தரத்தில் சேர்க்கப்படுவார்.



மாணவர் தனது முன்னேற்றம் பற்றி குறைவான தரங்கள்
அல்லது கருத்துக்களைக் க�ொண்ட அறிக்கையை
வைத்திருக்கிறார் என்றால், அவர் நவன
ீ
கிரேக்கம் மற்றும்
வரலாற்றில் பரீட்சைகளை எழுதுவார். பின்னர் அவர்கள் உயர்
வகுப்பில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.



அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுவதாக உள்ளது, ஆனால் சில பாடங்கள்
குறைவது ப�ோலத் தெரிகிறது என்றால், அவர்கள் நவன
ீ
கிரேக்கம் மற்றும் வரலாற்று பரீட்சைகளைத் தவிர, குறைகின்ற
பாடங்களிலும் கூட தகுதிபெறுகின்ற பரீட்சைகளை எடுப்பார்கள்.



ஒரு முன்னேற்ற அறிக்கை உள்ளது, ஆனால் மாணவர்
தகுதிபெறுகின்ற பரீட்சைகளில் த�ோல்வியடைகிறார் என்றால்,
அவர்கள் அதே வகுப்பில் பாடங்களை திரும்பப் படிப்பார்கள்.



மாணவரிடம் முன்னேற்ற சான்று எதுவுமின்றி வருகைச்
சான்றிதழ் உள்ளது என்றால், சமயக் கல்வி, உடற்பயிற்சிகள்,
சங்கீதம், வரைதல், வட்டுப்
ீ
ப�ொருளாதாரம் மற்றும் செயல்முறை
அறிவு ஆகியவை தவிர அனைத்துப் பாடங்களிலும் ஆட்சேர்ப்புப்
பரீட்சைக்குப் பின்னர் உயர் வகுப்பில் நுழைவார்கள்.



மாலை பாடசாலையிலிருந்து பகல் பாடசாலைக்கு மாணவர்களின்
இடமாற்றம் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. காலையிலிருந்து மாலைப்
பாடசாலைக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது, ஆனால் விதிவிலக்கான
சந்தர்ப்பங்களில் மட்டும்.
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ஒவ்வொரு பாடசாலையும் அனுமதிப் பரீட்சைகளின் திகதிக்கும்,
நடைபெறும் இடத்துக்கும் ப�ொறுப்பாகும். மேலதிக தகவல்களுக்கு
தயவுசெய்து பாடசாலையைத் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்

பாடசாலைப் பருவகாலத்தின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு
பாடசாலைச் செயற்பாடுகள் செப்ரம்பர் 1 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து, ஜூன்
30 ஆம் திகதி முடிகின்றன. வகுப்புகள் செப்ரம்பர் மாதத்தின் முதல்
பத்து நாட்களுக்குள் ஆரம்பித்து, உடற்பயிற்சிக் கல்விக்கு ஜூன் மாத
முதல் கிழமையின் ப�ோதும், தர்க்கவியல் கல்விக்கு மே மாதத்தின்
கடைசி பத்து நாட்களின் ப�ோதும் முடிகின்றன.
ஒவ்வொரு
பாடசாலை
வருடமும்
அரையாண்டுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது:



A΄ அரையாண்டு:



B΄ அரையாண்டு:

பின்வருமாறு

இரு

செப்ரம்பரில் வகுப்புகளின்
த�ொடங்குவதிலிருந்து ஜனவரி வரை
ஜனவரியிலிருந்து வகுப்புகளின் முடிவு வரை

பாடசாலை விடுமுறை நாட்கள்



அரசாங்கப் பிரிவின் விடுமுறை நாட்கள்: ஒக்ரோபர் 1
(சைப்பிரஸ் குடியரசின் சுதந்திர தினம்), ஒக்ரோபர் 28ஆம்,
திகதி, பச்சைத் திங்கட்கிழமை, மார்ச் 25ஆம், திகதி, ஏப்ரல் 1ஆம்,
திகதி மற்றும் மே 1திகதி



நத்தார் விடுமுறை நாட்கள் (டிசம்பர் 24ஆம் திகதியிலிருந்து
ஜனவரி 6ஆம், திகதி வரை, இரண்டு திகதிகளும்
உள்ளடக்கப்பட்டு)



உயிர்த்த ஞாயிறு விடுமுறை நாட்கள் (பெரிய திங்கட்கிழமை
த�ொடங்கி சென்ற் த�ோமஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை).



சமயக் க�ொண்டாட்டங்கள்: தற்போதைய பேராயரின் பெயர்
நாள், மூன்று தலைமைக்குரு நாள் (ஜனவரி 30ஆம்), திகதி),
தூய ஆவியின் திங்கட்கிழமை, திருத்தூதர் வர்ணவாஸ்
விருந்து (ஜூன் 11ஆம் திகதி)



க�ோடை விடுமுறை நாட்கள்: ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூலை
1ஆம் திகதி த�ொடங்கி ஓகஸ்ட் 31திகதி

7.3 சைப்பிரஸில் உயர் மற்றும் மூன்றாம்நிலைக் கல்வி
உயர் கல்வி
சைப்பிரஸில், டிப்ளோமாக்கள், சான்றிதழ்கள், அத�ோடு இளநிலை,
முதுநிலை மற்றும் கலாநிதிப் பட்டங்களை வழங்கும் பல அரசாங்க
மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் உள்ளன.
128 | சைப்பிரஸ் வழிகா
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அரசாங்கப் பல்கலைக்கழகங்கள்
சைப்பிரஸ் பல்கலைக்கழகம் (www.ucy.ac.cy)
சைப்பிரஸ் பல்கலைக்கழகம் தனது முதலாவது மாணவரை 1992
இல் அனுமதித்தது. இப்போது இது மூன்று மட்டங்களிலு கல்வித்
திட்டங்களை வழங்குகிறது: இளநிலைப் பட்டம், முதுநிலைப் பட்டம்
மற்றும் கலாநிதிப் பட்டம்.

சைப்பிரஸ் திறந்த பல்கலைக்கழகம் (www.ouc.ac.cy)
சைப்பிரஸ் திறந்த பல்கலைக்கழகம் தனது முதலாவது மாணவரை
செப்ரம்பர் 2006 இல் அனுமதித்தது. இது திறந்த மற்றும் த�ொலைதூரக்
கல்வி ஊடாக திட்டங்களை வழங்குகிறது.

சைப்பிரஸ் த�ொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் (www.cut.ac.cy)
சைப்பிரஸ்
த�ொழில்நுட்பப்
பல்கலைக்கழகம்
தனது
முதலாவது
மாணவரை செப்ரம்பர் 2007 இல் அனுமதித்தது, இது பிரதானமாக
பிரய�ோக
விஞ்ஞானங்கள்
த�ொடர்பாக
ஆய்வு
சம்பந்தப்பட்ட
திட்டங்களை வழங்குகிறது.

சைப்பிரஸ் பல்கலைக்கழக
வளாகம்
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள்
சைப்பிரஸில் இயங்கும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆவன:






பிரெட்ரிக் பல்கலைக்கழகம் (www.frederick.ac.cy)
ஐர�ோப்பியன் பல்கலைக்கழகம் சைப்பிரஸ் (www.euc.ac.cy)
நிக்கோசியா பல்கலைக்கழகம் (www.unic.ac.cy)
நியாப�ோலிஸ் பல்கலைக்கழகம் (www.nap.ac.cy)

அரசாங்க மூன்றாம்நிலைக் கல்வி நிறுவனங்கள்
சைப்பிரஸில்
மூன்றாம்நிலைக்
கல்வியும்
கூட
பல
அரசாங்க
மூன்றாம்நிலைக் கல்வி நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படுகிறது. இப்போது
பின்வரும் அரசாங்க மூன்றாம்நிலைக் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன:





சைப்பிரஸ் வனபரிபாலனக் கல்லூரி
மத்திய தரைக் கடல் முகாமைத்துவ நிறுவனம் (ΜΙΜ)
காவல்துறைக் கல்விநிலையம்

தனியார் மூன்றாம்நிலைக் கல்வி நிறுவனங்கள்
தற்போது சைப்பிரஸில் 34 தனியார் மூன்றாம்நிலைக் கல்வி நிறுவனங்கள்
(PTEI)உள்ளன.PTEIகளுக்கு பல்கலைக்கழக அந்தஸ்து க�ொடுக்கப்படவில்லை,

ஆனால் அவை பட்டதாரி மாணவர் மற்றும் பட்டதாரி மட்டத்தில்
கல்விரீதியான மற்றும் த�ொழிற்பயிற்சி ரீதியான கல்வித் திட்டங்களை
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வழங்குகின்றன. மேலதிக தகவல்களை சைப்பிரஸ் கல்வி மற்றும் கலாச்சார
அமைச்சின் இணையத்தளத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் (http://www.
moec.gov.cy/). PTEI களால் வழங்கப்படும் தர உறுதிப்பாடு, மதிப்பீடு மற்றும்
தரச்சான்று கல்வித் திட்டங்களுக்கான தகுதியான அதிகாரசபை கல்வி
மதிப்பீடு-தரச்சான்று சபை (CEEA/S.E.K.A.P.) ஆகும்.

சைப்பிரஸ் உயர் கல்வித் தகைமைகளின் அங்கீகரிப்புச் சபை
சைப்பிரஸ் குடியரசு சைப்பிரஸ் உயர் கல்வித் தகைமைகளின்
அங்கீகரிப்புச்
சபையை (KYSATS)
நிர்மாணித்துள்ளது. KYSATS,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்ற அல்லது கல்வி
சார்பாக மதிப்பிடப்பட்டு, தரச்சான்றளிக்கப்பட்ட கல்வித் திட்டங்களுடன்
த�ொடர்பான கல்வித் தகைமைகளைப் பரிச�ோதிக்கிறது.

7.4 மூன்றாம்

நாட்டுப்
பிரஜைகளுக்கான (TCNகள்)
த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சிச் சேவைகள்
ப�ொதுவான தகவல்கள்
த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களின் இலக்கு, தமது
அறிவையும் திறமைகளையும் முன்னேற்றவும், அத�ோடு த�ொழிலாளர்
சந்தை மற்றும் சைப்பிரஸ் சமூகத்தில் அவர்களின் ஒருங்கிணைவுக்கு
துணைபுரியவும் TCN களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்குவதாகும். அரசாங்க
மற்றும்
தனியார்
நிறுவனங்களால் TCN களுக்கு
வழங்கப்படும்
பயிற்சி
வாய்ப்புகள்
கீ ழே
அளிக்கப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு
நிறுவனத்துக்கும் அதன் ச�ொந்தக் க�ொள்கைகளும் செயல்முறைகளும்
(மணித்தியாலங்கள், செலவு, காலம், விண்ணப்பம், இன்னும்பல)
உள்ளன,
இதன்
காரணமாக
ப�ொருத்தமான
தகவல்களையும்
விபரங்களையும் பெறுவதன் ப�ொருட்டு ஒவ்வொரு நிறுவனத்தையும்
தனித்தனியாகத் த�ொடர்புக�ொள்ள வேண்டும்.

அரசாங்க மேலதிக கல்வி நிறுவனங்கள்
அரசாங்க மேலதிக கல்வி நிறுவனங்களின் இலக்கு ஆயிரக் கணக்கான
மாணவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் சம வாய்ப்புகளை வழங்குவதாகும்.
சைப்பிரஸில் 40 அரசாங்க மேலதிக கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளன.
அரசாங்க மேலதிக கல்வி நிறுவனங்களில் பதிவுசெய்தல் மே மாதத்தில்
நடக்கிறது. இது செப்ரம்பர் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களின் ப�ோது
த�ொடர்கிறது.
மாணவர்களுக்கும்
பெரியவர்களுக்கும்
பின்வருவன
உள்ளிட்ட பரந்த பாடநெறித் தேர்வு வழங்கப்படுகிறது:



ம�ொழிப் பாடநெறி (உ.ம். ஆங்கிலம், ஃபிரெஞ்சு, ரஷ்யன்,
வெளிநாட்டவர்களுக்கு கிரேக்கம், துருக்கிய ம�ொழி)





கணக்கியல்
கணினிக் கல்வி
ப�ொதுப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நுழைவுப் பரீட்சைகளுக்காக
தயாராக்குகின்ற பாடநெறிகள்
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உடற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும் தர்க்கவியல் கல்விகான தீவிர
பாடநெறிகள்

பயிற்சி நிலையங்கள்
பயிற்சி நிலையங்கள் அனைத்து நகர்களிலும் அமைந்துள்ளன மேலும்,
அவை அனைத்து மக்களுக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்பதற்கான
வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. பயிற்சி நிலையங்கள் 15 மற்றும் அதற்கு
மேற்பட்ட வயதுள்ள ஆயிரக் கணக்கான தனிநபர்களுக்கு குறைந்த
கற்பிப்பில் பயிற்சி வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. பயிற்சி நிலையங்கள்
கிரேக்க ம�ொழிப் பாடநெறிகளை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பை TCN களுக்கு
க�ொடுக்கின்றன. வகுப்புகள் ஒக்ரோபர் மாத முடிவு அளவில் த�ொடங்கி,
மே மாத கடைசியில் முடிகின்றன. மேலதிக தகவல்களை சைப்பிரஸ்
கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சின் இணையத்தளத்திலிருந்து
பெற்றுக்கொள்ளலாம் (www.moec.gov.cy).

வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் மற்றும் பயிற்சிக்கான ஸ்தாபன
அமைப்பு
அமைச்சர்கள்
சபையின் (2012) முடிவின்
மூலம்,
கல்வி
மற்றும்
கலாச்சார
அமைச்சானது
சங்கங்கள்
மற்றும்
ஸ்தாபனங்கள்
சட்டத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு, நிறுவனத்தின் அபிவிருத்தியை
முன்னேற்றுகிறது, இந்நிறுவனம் அரசாங்க கல்வி நிறுவனங்களில்,
பெரியவர் கல்வி நிலையங்களில், அனைத்து பகல் பாடசாலைகளில்,
த�ொழில்நுட்பப்
பாடசாலைகளின்
பின்னேர
மற்றும்
மாலை
வகுப்புகளில் மற்றும் சங்கீதம் மற்றும் விளையாட்டுப் பாடசாலைகளில்
வேலைக்கமர்த்தப்படவுள்ள நபர்களின் த�ொழிலைப் ப�ொறுப்பேற்கும்.
மேற்படி
முடிவானது,
மேலுள்ள
திட்டங்களில்
நபர்களின்
த�ொழில்வாய்ப்புக்கான தனித்துவ நிறுவனரீதியான சட்டப்படலத்தை
அபிவிருத்தி செய்ய, அத�ோடு ப�ொதுக் கணக்காளரால் க�ொடுக்கப்படும்
அறிக்கையை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு, ஆனால் இன்று வரை
இருக்காத, அவற்றில் வேலைக்கமர்த்தப்படும் மக்களின் தேர்வு மற்றும்
ஆட்சேர்ப்புக்கு
ஒளிவுமறைவின்மை,
சிறப்பு
மற்றும்
குறிக்கோள்
நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றை அமுல்படுத்தவும் கல்வி மற்றும் கலாச்சார
அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளின் பாகமாகும்.

அரசாங்கச் சேவைகள்
முந்தைய
பிரிவில்
விளக்கப்பட்ட
த�ொழிலாளர்
திணைக்களம்
மற்றும் ப�ொதுமக்கள் பதிவகம் மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்
ஆகிவற்றுடன் சேர்ந்து, TCN களுக்கான த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வியையும்
பயிற்சித்
திட்டங்களையும்
க�ொடுக்கின்ற
அல்லது
ஆதரிக்கின்ற
ஏனைய சில அரசாங்கச் சேவைகள் கீ ழேயுள்ளன.

கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சு (www.moec.gov.cy)
கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சு கிரேக்க ம�ொழியிலும், அத�ோடு
பின்வரும் இடங்களில் ஏனைய பாடங்கள்/பகுதிகளிலும் பயிற்சித்
திட்டங்களைக் க�ொடுக்கிறது:
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பெரியவர் கல்வி நிலையங்கள்: வகுப்புகள் நுழைவுத்
தேவைகள் எதுவுமின்றி 15 வயதுக்கு மேலுள்ள அனைவருக்கும்
திறந்துள்ளன; வழங்கப்படும் பயிற்சியுடன் த�ொடர்பாக சில
வருடாந்தக் கட்டணங்கள் உள்ளன, ஆனால் அவை மிகக்
குறைவு. நிலையங்களில் தற்போது கற்பிக்கப்படும் பாடங்கள்,
த�ொழில்ரீதியான திறமைகள் மற்றும் ம�ொழிகள் உள்ளிட்ட
ஒரு பரந்த பகுதிகளை உள்ளடக்குகின்றன. இந்தப் பயிற்சித்
திட்டங்களில் வெற்றிகரமாகப் பங்குபற்றும் மக்கள் ஒரு
வருகைச் சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்கின்றனர்.



அரசாங்க மேலதிக கல்வி நிறுவனங்கள்: பாடநெறிகள்
மாணவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன.
அளிக்கப்படும் பாடநெறிகள் மற்றையவற்றுடன் வெளிநாட்டு
ம�ொழிகள், கணினித் திறமைகள் மற்றும் கணக்கியல்
ஆகியவற்றையும் அடக்குகின்றன. சைப்பிரஸில் வசித்து,
வேலைபுரியும் கிரேக்கம் அல்லாத ம�ொழி கதைப்பவர்களுக்கு
கிரேக்க ம�ொழிப் பாடநெறிகளும் கூட அளிக்கப்படுகின்றன.

உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சு (www.moi.gov.cy)
உள்நாட்டுத்துறை அமைச்சானது த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும்
பயிற்சிகள் திட்டங்களை அளிப்பதற்கு அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு
(NGOகள்) வாய்ப்பைக் க�ொடுக்கிறது. மேலதிகமாக, இது த�ொழிலாளர்
சந்தையில் TCN களின்
சேர்க்கைக்காக
ஒரு
தேசிய
செயல்
திட்டத்தை (2010-2012) அமுல்படுத்தியுள்ளது.
திட்டத்தின்
பிரதான
குறிக்கோள்களில் அடங்குபவை: கிரேக்க ம�ொழியைக் கற்றல் உள்ளிட்ட
குடியேற்றவாசிகளின் கல்வியை உறுதிசெய்தல்; மேலும் சைப்பிரஸ்
த�ொழிலாளர் சந்தைக்கு குடியேற்றவாசிகளின் அணுகலை ஆதரித்தல்.

அரசாங்க உதவிபெறும் நிறுவனங்கள்
மனித வள அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (www.hrdauth.org.cy)
மனித
வள
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபை
அரசாங்க
உதவிபெறும்
நிறுவனம் ஆகும். இதன் பிரதான குறிக்கோள் மனித வளங்களின்
அபிவிருத்திக்காக த�ொடர்ச்சியான மற்றும் முறைப்படியான பயிற்சி
ஆகும். மனித வள அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால் அளிக்கப்படும் சில
திட்டங்கள் TCN களுக்கும் கூடக் கிடைக்கின்றன.

அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOகள்)
சில NGO கள், சைப்பிரஸ் குடியரசு மற்றும் ஐர�ோப்பியன் ஒருங்கிணைவு
நிதி ப�ோன்ற ஐர�ோப்பிய திட்டங்களின் உதவியுடன் TCN களுக்கு
த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களை உருவாக்கி,
க�ொடுக்கின்றன.
இந்தத்
திட்டங்களில்
பெரும்பான்மையானவை
இலவசமாக
அளிக்கப்படுகின்றன. TCN களுக்கு
பயிற்சியைக்
க�ொடுக்கின்ற NGO களில் சில கீ ழே உள்ளன.
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INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu)
கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டமிடல், வியாபார அபிவிருத்தி,
சமூக
த�ொழில்முயற்சி,
த�ொழில்நுட்பம்,
புதுமை
புகுத்தல்,
த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வி மற்றும் கல்விரீதியான த�ொழிற்துறைகளில் பல
வருட அனுபவங்களைக் க�ொண்ட நிபுணர் அணியைக் க�ொண்ட ஒரு SME
சைப்பிரஸில் உள்ளது. InnovADE ஆனது நிறுவனங்கள் செயல்திறனை
முன்னேற்றுகின்றன மற்றும் அவர்களின் உற்பத்தித்திறனும் இலாபம்
கிடைக்குந்தன்மையும் அதிகரிக்கின்றன என்பதை உறுதிசெய்வதற்கு
அவர்களின்
செயல்களில்
த�ொழில்நுட்ப
முன்னேற்றங்களையும்
உற்பத்தித்திறன் கருவிகளையும் சேர்த்துக்கொள்ள உதவுவதற்காக
அந்நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றுகிறது.

கல்வித் த�ொழில்நுட்பத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி
முன்னேற்றத்துக்கான நிலையம் (CARDET) (www.cardet.org)

CARDET

என்பது
உலகம்
முழுவதும்
பங்குதாரர்களைக்
க�ொண்ட
சைப்பிரஸில் அமைந்துள்ள ஒரு இலாப ந�ோக்கில்லாத ஆராய்ச்சி மற்றும்
அபிவிருத்தி நிறுவனம். CARDET த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்வி, குடிசார் சமூகம்,
கல்வி மற்றும் பயிற்சி, மின்னணுக் கல்வி, சேர்க்கை நடைமுறைகள்
மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவை குறித்த திட்டங்களை அளிக்கிறது.

மத்திய தரைக் கடல் பாலினக் கல்வி நிலையம் (MIGS)

(www.medinstgenderstudies.org)

MIGS

ஆனது உள்ளூரிலும் அதேவேளை தேசிய மற்றும் ஐர�ோப்பிய
மட்டத்திலும், ப�ொதுவில் குடிசார் சமூகத்தில் மற்றும் ஆளுகையில்
பெண்களின் பங்குபற்றலை வலிமைப்படுத்துவதற்கான ஆரம்பகட்ட
நடவடிக்கைகளை முன்னேற்றுகின்றது. கல்வி மற்றும் பயிற்சி ஊடாக
உதவியளிக்கப்படும்
எல்லைக்கோட்டிலுள்ள
குழுக்களுக்கு
சிறப்பு
அழுத்தம் க�ொடுக்கப்படுகிறது.

KISA – சமத்துவம்,

ஆதரவு
மற்றும்
இனவாத
ஆகியவற்றுக்கான நடவடிக்கை (www.kisa.org.cy)

எதிர்ப்பு

KISA

இன் குறிக்கோள் பல்கலாச்சார சமூகத்தின் அபிவிருத்தியை
ஆதரிப்பது மற்றும் அனைவருக்கும் சம உரிமைகளை முன்னேற்றுவது.
இந்நிறுவனம்
சைப்பிரஸில்
இனவாதத்தையும்
பாகுபாட்டையும்
குறைப்பதற்குரிய பயிற்சித் திட்டங்களை அளிக்கிறது மற்றும் பல்வேறு
வகைப்பட்ட விவகாரங்களில் TCN களுக்கு ஆதரவைக் க�ொடுக்கிறது.

த�ொழிற்பயிற்சித் திட்டங்களை அளிக்கின்ற உயர் கல்வி
நிறுவனங்கள்
ப�ொது மற்றும் தனியார் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் த�ொழிற்பயிற்சித்
திட்டங்களை அளிக்கின்றன. கற்பிக்கும் ம�ொழி, செலவு மற்றும் இந்தத்
திட்டங்களுக்கான நுழைவுத் தேவைகள் பற்றிய விபரங்களுக்கு, நேரடியாக
ஒவ்வொரு நிறுவனத்தையும் த�ொடர்புக�ொள்வது விரும்பத்தக்கதாகும்.
கல்வி |133
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சுகாதார சேவைகள்
சைப்பிரஸிற்கு வரும் அனைத்து TCNகளுக்கும் சைப்பிரஸில் சுகாதார
சேவைகள் கிடைக்கப் பெறுகிறது, இதற்கு செலவாகும் அனைத்து
செலவினங்களும்
அவர்களுக்கு
வழங்கப்படும்
சேவைகளைப்
ப�ொறுத்தது. சைப்பிரஸில் சுகாதார சேவைகள் அரசு மற்றும் தனியார்
துறை ஆகிய இருவராலும் வழங்கப்படுகிறது. TCN கள் இந்த இரு
துறைகளின் கட்டமைப்புகள், அவற்றின் சிறப்புத் திறன் மற்றும்
ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் ஆகியவற்றில் உள்ள வித்தியாசங்களை
மனதில் க�ொண்டு, அவற்றில் தாங்கள் விரும்பும் எந்த துறையில்
இருந்து வேண்டுமானாலும் சேவைகளைப் பெறலாம்.
மூன்றாம்
நிலை
நாடுகளின்
குடிமக்கள்
(TCN) அரசு மற்றும்
தனியார்
மருத்துவமனைகளின்
சுகாதார
சேவைகளுக்கான
முழுத்தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசு
மருத்துவமனைகளில்
அதற்கான
த�ொகை
அந்நாட்டின்
மூலமாக
நிர்ணயம்
செய்யப்படுகிறது,
அதே
வேளை
தனியார்
துறையில் அத்தொகை மருத்துவர்கள் மற்றும்/அல்லது மருத்துவ
மையங்கள் மூலமாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றன. அனைத்து TCN
களும் தனியார் சுகாதாரக் காப்புறுதி செய்திருக்க வேண்டும், அது
அவர்கள் வைத்திருக்கும் காப்புறுதித் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வரையறைகளின் அடிப்படையில் பெரும்பாலான செலவுகளை ஈடு
செய்துவிடும். அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள விபத்து மற்றும்
அவசர சிகிச்சைத் துறைகள் தங்களது சேவைகளை இலவசமாக
வழங்குகின்றன, ஆனால் தனியார் மருத்துவமனைகள் அவற்றுக்கு
கட்டணம் வசூள் செய்கின்றன.
ஒரு TCN னுக்கு தனியார் சுகாதாரக் காப்புறுதி இருந்தால், அவர்
எடுத்துள்ள காப்புறுதித் திட்டத்தில் வரையறைகளைப் ப�ொறுத்து
ஒருசில செலவுகளை காப்புறுதி நிறுவனம் வழங்கலாம்.
கீ ழ்கண்ட
சேவைகளில்
சுகாதார
சேவைகளைப்
பெறுவதற்கான
தங்களது உரிமைகள் பற்றி TCN களுக்கு தெரிவிக்கப்படலாம்:



சுகாதார அமைச்சகம்



குடிமக்கள் சேவை மையம்



குடிமைப் பதிவகம் மற்றும் புலம்பெயர்தல் துறை



மருத்துவமனைகள்
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8.1 அரசு சுகாதார சேவைகள்
அரசு சுகாதாரப் பராமரிப்பு பிரிவின் அமைப்பு ஆரம்ப, இரண்டாம்
நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை சிகிச்சை என்ற மூன்று தூண்களை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு அமைந்துள்ளது. கீ ழே உள்ள வரைபடத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டது ப�ோல் அவசர சிகிச்சையானது விபத்து மற்றும்
அவசர சிகிச்சைத் துறையின் மூலமாக வழங்கப்படுகிறது.

TCN ேநாயாள

வப
ம அவசர
சிகி ைச
ைறக

இரடா
நிைல காதார
பராம

ஆரப
காதார
பராம

றா
நிைல காதார
பராம

சிகிச்சையின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் வழங்கப்படும் சேவைகளைப்
பற்றிய விரிவான விளக்கம் கீ ழே த�ொடர்கிறது.

ஆரம்ப சுகாதாரப் பராமரிப்பு
தங்களது அன்றாட சுகாதாரப் பராமரிப்பைப் பெறுவதற்கு சுகாதாரப்
பராமரிப்பு
அமைப்புடன்
மக்களுக்கு
உள்ள
முதல்
த�ொடர்பு
இதுவேயாகும்.
இதனை
மருத்துவர்கள்
மற்றும்
தாதிமார்கள்
வழங்குவார்கள் மேலும் இதில் பல்வேறு ஆர�ோக்கியம் சம்பந்தமான
தடுப்பு, பரிச�ோதனை, சிகிச்சை மற்றும் த�ொடர் சிகிச்சை சம்பந்தமான
சேவைகள் அடங்கும். இதில் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர்கள் மற்றும்
பரிச�ோதனை
சேவைகளுக்கான
பரிந்துரைகளும்
அடங்குகின்றன.
ஆரம்ப சுகாதார அமைந்துள்ள இடம்:



நகர்புற மற்றும் பிரதேச வாரியான மருத்துவமனைகளின்
வெளி ந�ோயாளி மருந்தகங்கள்



சமுதாய சுகாதார மையங்கள்

இந்த முதல் அல்லது அடிப்படை சுகாதாரப் பராமரிப்பு சமுதாயத்தில்
அமைந்துள்ள ஆரம்ப பராமரிப்பின் ஒரு பகுதியாகும். தேசிய சுகாதார
சேவைகள் பல்வேறு நகர சபை அல்லது பிராந்திய சுகாதார மையங்கள்
மற்றும் ப�ொது மருத்துவமனைகளின் வெளி ந�ோயாளர் மருத்துவப்
பிரிவுகளில்
உள்ள
ப�ொது
மருத்துவர்களால்
வழங்கப்படுகிறது.
ந�ோயாளிகள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள சுகாதார மையங்களில்
ஏதேனும் ஒன்றில�ோ அல்லது நிக்கோசியா, லிமாஸ�ோல், லர்நாகா
மற்றும் பாப்போஸ், பாமக�ொஸ்தா ஆகியவற்றில் உள்ள ப�ொது
மருத்துவமனையில�ோ மற்றும் கைப்பர�ௌண்டா மற்றும் ப�ோலிஸின்
138 |
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மருத்துவமனைகளில�ோ உள்ள அரச வைத்தியரிடம் செல்லலாம்.
மருத்தவரால் பார்க்கப்பட வேண்டிய ந�ோயாளிகளின் பட்டியலில் பதிவு
செய்வதற்காக உங்களுடைய கடவுச்சீட்டை மட்டும் நீங்கள் சமர்ப்பிக்க
வேண்டும்.
காலை நேரங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு வாரத்திற்கும் ஒரு நாள் மதிய
வேளை சுகாதார நிலையங்கள் செயல்படும் நேரங்களாகும் (அன்றாடம்
காலை 7:30 - மதியம் 2:30 வரை மேலும் புதன் கிழமை மதியம் 3:00 மாலை 6 வரை).
சுகாதார மையங்கள் மருந்தக, பல் சிகிச்சை மற்றும் ஏனைய
சேவைகளையும் வழங்குகின்றன; அத்தகைய சேவைகள் ஒவ்வொரு
குறிப்பிட்ட சிறப்புப் பிரிவு செயற்படும் நாட்கள் மற்றும் நேரத்தைப்
ப�ொறுத்து
ஒவ்வொரு
நிலையத்திற்கும்
மாறுபடும்.
ஏற்கனவே
நிர்ணயிக்கப்பட்ட முன் அனுமதி மற்றும் பரிந்துரையின் அடிப்படையில்
ஒவ்வொரு மையத்திலும் சிறப்பு வைத்தியர்கள் மூலமாக செய்யப்படும்
மருத்துவ பரிச�ோதனைகள் குறிப்பிட்ட நாட்களில் நடைபெறும் அல்லது
ப�ொது மருத்துவமனையின் புறந�ோயாளி பிரிவில் நடைபெறும்.
ஆரம்பநிலைப்
பராமரிப்பு
தனியார்
மருத்துவமனைகள்
மற்றும்
மருத்துவர்கள் ஆகிய இருவரிடமும் மற்றும் த�ொழிற்சங்க மருத்துவ
மையங்களிலும்
கிடைக்கும்.
தனியார்
துறையில்
ப�ொதுவாக
முன்கூட்டியே பெறப்பட்ட அனுமதியின் அடிப்படையில் தனியார்
மருத்துவமனைகள், தனியார் மருத்துவ மையங்கள் மற்றும் தனியார்
மருத்துவர்கள் ஆகியவற்றால் முதன்மை பராமரிப்பு வழங்கப்படும்.
இறுதியாக, சிலவேளை TCN கள் த�ொழிற் சங்கங்களின் அங்கத்தவராக
இருந்தால்
த�ொழிற்சங்க
மருத்துவ
மையங்களிலும்
முதன்மை
பராமரிப்பு வழங்கப்படும்.

இரண்டாம் நிலை சுகாதாரப் பராமரிப்பு
மருத்துவமனைகளில் உள்ள சிறப்பு மருத்துவ அல்லது மருத்துவம்
சார்ந்த அதிகாரிகளால் இரண்டாம் நிலை சுகாதாரப் பராமரிப்பு
வழங்கப்படும். இதில் பல்வேறு பாதிப்புகளைக் க�ொண்ட ந�ோயாளிகளுக்கு
வழங்கப்படும் பரிச�ோதனை செயல்முறைகள் மற்றும் சிகிச்சைகள்,
உள்நோயாளர் பராமரிப்பு, மற்றும் சத்திர சிகிச்சை ஆகியவை அடங்கும்.
ஆரம்பநிலை சுகாதாரப் பராமரிப்பு வல்லுனர்களின் மூலமாகவ�ோ
அல்லது விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை துறைகள் மூலமாகவ�ோ
வழங்கப்படும் பரிந்துரையைத் த�ொடர்ந்து இரண்டாம் நிலை சுகாதாரப்
பராமரிப்பு வழங்கப்படும்.

மூன்றாம் நிலை சுகாதாரப் பராமரிப்பு
மூன்றாம் நிலை சுகாதாரப் பராமரிப்பானது உயர்சிறப்பு சுகாதாரப்
பராமரிப்பு வழங்குதல் மற்றும் சிறப்பு சிகிச்சை மையங்களில் அதி
நவன
ீ மருத்துவ த�ொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டதாகும். இது இதய அறுவை சிகிச்சை, எலும்பு மச்சை மாற்று
அறுவை சிகிச்சை ப�ோன்ற தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த சிகிச்சை/குறுக்கீடுகள்
ஆகியவற்றை க�ொண்டதாகும்.
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விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைத் துறைகள்
மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் அவசரக் காலங்களில், அனைத்து
ப�ொது மருத்துவமனைகளிலும் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைத்
துறைகள் இருக்கும், அவை அவசர சிகிச்சை சேவைகளை வழங்கும்,
மேலும் இவை 24-மணி நேரமும் செயல்படும். எனினும், ஒரு ந�ோயாளி
மருத்துவமனையில்
சேர்க்கப்பட்டு
சிகிச்சை
வழங்க
வேண்டிய
அவசியம் ஏற்படும் ப�ோது, அவர் தனக்கு வழங்கப்படும் சுகாதார
சேவைகளுக்கான முழு செலவையும் செலுத்த வேண்டும்.

8.2 சுகாதார காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு
சைப்பிரஸ்
நாட்டிற்கு
வேலை
செய்வதற்காகவ�ோ
அல்லது
படிப்பதற்காகவ�ோ வரும் அனைத்து TCNகளும் தனியார் சுகாதாரக்
காப்புறுதி
பெற்றிருக்க
வேண்டும்
என்று
சட்டத்தின்
மூலமாக
வலியுறுத்தப்படுகிறது,
இக்காப்புறுதியின்
மூலம்
உள்
மற்றும்
வெளி ந�ோயாளர் சிகிச்சைக்கு தேவைப்பம் செலவுகள் மற்றும்
மருந்துகளுக்கான செலவுகளில் ஒரு பகுதி வழங்கப்பட வேண்டும்.
TCN ஊழியர்களுக்கு இரண்டு வகையான சுகாதார காப்புறுதி இருக்க
வேண்டும்:



த�ொழில்-சார்ந்த சுகாதாரக் காப்புறுதி, இதற்கான செலவு
முழுவதையும் அவருக்கு பணி வழங்குபவர் /பணி
வழங்குவ�ோரது ப�ொறுப்பு



வேலை செய்யும் இடத்திற்கு வெளியே ஏற்படும் ந�ோய்
அல்லது விபத்துக்களுக்கான சுகாதாரக் காப்புறுதி, இதற்கான
செலவுகளை ப�ொதுவாக பணி வழங்குபவர் மற்றும்
பணியாளர் ஆகிய�ோர் சரி சமமாகப் பகிர்ந்து க�ொள்வார்கள்

TCN

மாணவர்கள் தங்களுக்கான
தனியார்
சுகாதாரக்
காப்புறுதித்
திட்டத்திற்கான முழுத் த�ொகையையும் அவர்களே செலவிடுவார்கள்.
அந்த மாணவர் பதிவு செய்துள்ள பல்கலைக்கழகம்/கல்லூரி அந்த
காப்புறுதி நிறுவனத்தினைத் தேர்வு செய்யும். காப்புறுதித் திட்டத்திற்கான
த�ொகை ஒவ்வொரு காப்புறுதி நிறுவனத்திற்கும் வேறுபடும். அவர்கள்
வழங்கும்
காப்புறுதித்
திட்டத்தைப்
ப�ொறுத்த
வரையில்
கூட
வித்தியாசங்கள் உள்ளன, அதாவது எவ்வாறான சூழ்நிலைகளில் அந்த
காப்புறுதி நிறுவனம் மருத்துவ செலவுகளைத் திருப்பிச் செலுத்தும்
என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்கான வதிமுறைகள்
ீ
மற்றும் வரையறைகள்.
பெரும்பாலான காப்புறுதி நிறுவனங்கள் மருத்துவ ஆல�ோசனை
அல்லது சிகிச்சையைப் பெற்ற காலத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட
காலத்திற்குள் செலவினைக் க�ோரும் எழுத்து மூல க�ோரிக்கையை
எதிர்பார்க்கின்றன.
காப்புறுதித்
த�ொகைக்கான
க�ோரிக்கையில்
மருத்துவரின் அறிக்கை மற்றும் பணம் செலுத்தியதற்கான பற்றுச்சீட்டு
ஆகிய பல்வேறு துணை ஆவணங்களும் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

140 |

சைப்பிரஸ் வழிகா

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 140

6/6/2013 6:14:04 PM

த�ொழிற்சங்கங்கள் வழங்கும் சுகாதாரக் காப்புறுதித்
திட்டங்கள்
ஒரு த�ொழிற்சங்கத்தின் அங்கத்துவராக ஆவதற்கு ஒரு TCN பணியாளருக்கு
உரிமை உண்டு. ஒருசில த�ொழிற்சங்கங்கள் (Pancyprian Federation of
Labour - PEO, Cyprus Workers Confederation – SEK மற்றும் Democratic
Labour Federation of Cyprus - DEOK) தங்களது அங்கத்துவர்களுக்கு
சுகாதாரக் காப்புறுதித் திட்டங்களை வழங்குகின்றன. இந்த சுகாதாரக்
காப்புறுதித்
திட்டங்களைப்
ப�ொறுத்தவரையில்
பணியாளர்கள்
சுகாதாரப் பராமரிப்பிற்கான த�ொகையை செலுத்துவார்கள் மேலும்
அவர்களது திட்டத்திற்கு ஏற்ப அந்த த�ொகையானது முழுவதுமாகவ�ோ
அல்லது அதன் ஒரு பகுதிய�ோ அவர்களுக்கு திருப்பி வழங்கப்படும்.
த�ொழிற்சங்கங்களின் சுகாதார திட்டத்தில் அந்த த�ொழிற்சங்கத்துடன்
சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களின் மூலமாக ஆரம்ப சுகாதார சிகிச்சை
மட்டுமே வழங்கப்படும். உள்நோயாளிப் பராமரிப்பு அல்லது அறுவை
சிகிச்சைகளுக்கான (இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை
சுகாதாரப் பராமரிப்பு) செலவுகளை த�ொழிற் சங்கங்கள் திருப்பி வழங்க
மாட்டாது.

8.3 மருந்தகங்கள்
சைப்பிரஸில் பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் மருந்தகங்கள் உள்ளன.
அனைத்து
மருந்துகளுக்கும்
ஆகும்
செலவுகளை
ந�ோயாளியே
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு TCN னுக்கு மருத்துவர் ஒரு மருந்தைப்
பரிந்துரைத்தால், அந்தச் செலவின் ஒரு பகுதியை ந�ோயாளியின்
காப்புறுதி நிறுவனம் வழங்கலாம்.

அரசு
அரசு
மருத்துவமனைகளில்
மருந்தகங்கள்
இருக்கலாம்.
மருத்துவமனைகள் மற்றும் புறந�ோயாளிகள் மையங்களில்
செயல்படும் நேரம் ஒரே விதமாகவே இருக்கும்.

ப�ொது
அவை

தனியார்
ஒவ்வொரு நகரிலும் தனியார் மருந்தகங்கள் உள்ளன, அவற்றில்
ஒருசில சனி ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் கூட 24 மணிநேரமும்
செயல்படுகின்றன. இரவு நேரங்களில் செயல்படும் மருந்தகங்களைத்
த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கான விவரங்கள் நாளிதழில் வெளியிடப்பட்டு,
அனைத்து
மருந்தகங்களின்
முன்பக்க
ஜன்னல்
பகுதிகளில்
ஒட்டப்பட்டுள்ளன, மேலும் த�ொலைபேசி மூலமாகவ�ோ அல்லது
அந்தந்த பகுதியில் உள்ள த�ொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளில் உள்ள
குறுஞ்செய்தி சேவைகள் மூலமாக கூட அவற்றின் விபரங்களைப் பெற
முடியும்.
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ேசைவகைளப்
ெப�தல்
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பயன்பாட்டு சேவைகளைப்
பெறுதல்
மூன்றாம் நிலை நாடுகளின் குடிமக்கள் (TCN) தாங்கள் சைப்பிரஸில்
வாழும் ப�ோது பயன்பாட்டு கணக்குகளை (மின்சாரம், தண் ணீர்,
இணையம், த�ொலைபேசி) எப்படி உருவாக்குவது என்பதைப் பற்றிய
பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குவதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின்
ந�ோக்கமாகும். நேரடி சேவைகளான ப�ோக்குவரத்து மற்றும் அஞ்சல்
சேவைகளைப் பற்றியும் இந்த அத்தியாயம் தகவல் வழங்குகிறது.

9.1 மின்வலு/மின்சாரம்
சைப்பிரஸில் மின்சார விநிய�ோகம் 230 வ�ோல்ட்டுகள், a.c. என்ற
அளவில்
வழங்கப்படுகிறது 50 Hz. பெரும்பாலான
கட்டிடங்களில்
காணப்படும்
மின்சொருகிகள் 13 ஆம்பியர்
க�ொண்ட
சதுரமான
புடைகளைக் க�ொண்டவையாகும். அதே இணைப்புச் ச�ொருகியில்
இருந்து ஒரு மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்தி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
குறைந்த மின்வலுவில் செயல்படும் உபகரணத்தை இயக்கலாம்
(அதாவது,
வான�ொலிகள்,
மின்
கடிகாரங்கள்
ப�ோன்றவை).
உயர்
மின்னாற்றல்
க�ொண்ட
உபகரணங்களை
இயக்குவதற்கு
மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்துவது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை (அதாவது
மின் வெப்பமாக்கி, ட�ோஸ்டர்கள், மின் அலுத்திகள் ப�ோன்றவை) பல
விடுதிகளில் வரவேற்பு பகுதியில் கேட்க இத்தகைய மின்மாற்றியைக்
வழங்குவார்கள். மின்மாற்றியை மின்சாரப் பணியாளர்களிடமிருந்து
அல்லது சிறப்பங்காடிகள், மளிகைக் கடைகள் ப�ோன்றவற்றில் இருந்து
பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
சைப்பிரஸ் மின்சார ஆணையகமே (CEA) முழு சைப்பிரஸிற்கும் மின்சாரம்
வழங்கும் ஒரே அமைப்பு. இதற்கு தீவு முழுவதும் அலுவலகங்கள்
உள்ளன மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் மின்சார ஆணையம் சம்பந்தமாக
எந்தவிதமான சேவைகள் அல்லது ஆதரவு வேண்டுமென்றாலும்
இத்தகைய இடங்களில் ஒன்றை நாடலாம். ஒருவர் தனது வீடு அல்லது
நிறுவனத்திற்கு சேவை பெற விரும்பினால், அவர் ஒரு கணக்கைத்
ஆரம்பிக்க கீ ழ்கண்ட ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன:
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தேவையான ஆவணங்கள்

பாதுகாப்பு
வைப்புத்தொகை

குறிப்புகள்

நபர்
a)

வாடகை
ஒப்பந்தங்கள்

b)

அல்லது

அடையாள

விற்பனை

அட்டை

அல்லது

பாஸ்போர்ட்

அந்த கட்டிடம்
ச�ொந்தமானதா
அல்லது வாடகை
முறையிலானதா
என்பதன்
அடிப்படையில்
த�ொகை
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

ச�ொந்தமாக வீடு
அல்லது அடுக்குமாடிக்

குடியிருப்புள்ள TCN
கள் பாதுகாப்பு வைப்புத்
த�ொகையாக €50
செலுத்த வேண்டும்.
தங்களது வீட்டை
வாடகைக்கு

விட்டிருக்கும் TCN கள்
பாதுகாப்பு வைப்புத்
த�ொகையாக €200
செலுத்த வேண்டும்.
நிறுவனம்

a)

நிறுவனத்தைப் பதிவு செய்தல்

b)

நிறுவனப் பங்குதாரர்கள் மற்றும்
பணிப்பாளர்களுக்கான சான்றிதழ்

c)

நிறுவன முத்திரை

d)

நிறுவனத்தின்
சார்பாக
கையெழுத்திடும்
அதிகாரம்
பெற்ற
நிறுவனத்தின் ஒரு அனுமதிபெற்ற
பிரதிநிதியின் கையெழுத்து

e)

சிலவேளை நிறுவனம் செலுத்த
வேண்டிய
த�ொகையைச்
செலுத்த
தவறினால் அனைத்து த�ொகையையும்
செலுத்துவதற்கு
ஒப்புக்கொள்ளும்
ஒரு தனிநபர் மூலமாக வழங்கப்படும்
உத் தரவாதக்
கையெழுத்து.
இது
ப�ொதுத்துறை அல்லது வெளிநாட்டு
நிறுவனங்களுக்கு ப�ொருந்தாது.

அதற்கான த�ொகை
நிறுவனத்தின்
அளவைப் ப�ொறுத்து
முடிவு செய்யப்படும்.

ஒரு சிறிய த�ொழில்

வைத்துள்ள TCN
கள் அதனை தேசிய
மின்சார இணைப்புடன்
இணைக்க
விரும்பினால்
(அவர்ளுக்கு
ச�ொந்தமாக கட்டிடம்
இருக்கிறதா
அல்லது இல்லையா
என்பதைப் பற்றி
ப�ொருட்படுத்தப்படாது)

€500 பாதுகாப்பு
வைப்புத்தொகை
செலுத்த
வேண்டும். பெரிய
நிறுவனங்களுக்கான
பாதுகாப்பு
வைப்புத்தொகை
ஆகும்.

€750

f) இடவசதிக்கான

வாடகை ஒப்பந்தம்
அல்லது உறுதிப் பத்திரம்

9.2 நீர் விநிய�ோகம்
சைப்பிரஸில் குடிநீர் பாதுகாப்பானது. தண் ணீர் மாசுபடுதல் மிகவும்
குறைந்த அளவில் உள்ளது மேலும் ஒவ்வொரு வீடும் சுத்தமான
குடிநீர்
வசதியைப்
பெற்றுள்ளது.
தங்கும்
விடுதிகள்,
உணவு
விடுதிகள், ப�ொதுக் கட்டிடங்கள் ப�ோன்றவற்றில் இருக்கும் குழாய்
நீர்க்கூட குடிப்பதற்கு பாதுகாப்பானது. சைப்பிரஸ் குடியரசில் உள்ள
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அனைத்து சட்டப்பூர்வமான வீடுகளுக்கும் நீர் வினிய�ோகம் செய்யும்
அதிகாரம்
பிராந்திய
தண் ணீர்
சபைகளின்
ப�ொறுப்பாகும்.
தீவு
முழுவதும் அலுவலகங்கள் இருக்கின்றன மேலும் வாடிக்கையாளர்கள்
எந்தவிதமான
சேவைகளுக்காகவும்
அல்லது
நீர்
விநிய�ோகம்
சம்பந்தமான உதவிக்காக தங்களது குடியிருப்பு / வீட்டிற்கு அருகில்
உள்ள ஏதாவது ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
கீ ழ் குறிப்பிடப்படுபவை ஒரு கணக்கைத் ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான
ஆவணங்களின் பட்டியலாகும்:
வாடிக்கையாளரின்
வகை
ச�ொத்து உரித்தாளர்கள்

வாடகைக்கு
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
ச�ொத்தில் குடியிருப்போர்

தேவையான
ஆவணங்கள்
விற்பனை ஒப்பந்தம் /
ச�ொந்தமாக
வைத்திருப்பதற்கான
சான்றிதழ்
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட
மற்றும் கையெழுத்திடப்பட்ட
தண் ணீர் சேவை மாற்றுப்
படிவம் / வாடகை ஒப்பந்தம்

த�ொகை
எந்த வகையான
ச�ொத்து (வீடு,
வியாபாரம்,
த�ொழிற்கூடம்)
என்பதன்
அடிப்படையில்
பாதுகாப்பு
வைப்புத்தொகை
இருக்கும்

9.3 த�ொலைபேசி மற்றும் இணைய தள சேவை
நிலையான த�ொலைபேசி இணைப்பு, கையடக்க த�ொலைபேசி
இணைப்பு மற்றும் இணைய சேவைகள்
நிலையான
த�ொலைபேசி
இணைப்பு
மற்றும்
கையடக்க
த�ொலைபேசி இணைப்புச் சேவைகள் வழங்கும் பல்வேறு த�ொலை
த�ொடர்பு
நிறுவனங்கள்
சைப்பிரஸில்
செயற்பட்டு
வருகின்றன.
வாடிக்கையாளர்கள் இந்த நிறுவனங்களில் ஏதாவது ஒன்றைத் த�ொடர்பு
க�ொள்ள வேண்டும் அல்லது முக்கிய நகரங்களின் பெரும்பாலான
வர்த்தக/சில்லரை வர்த்தகப் பகுதிகளில் செயல்படும் அவர்களது
பல்வேறு கடைகளில் ஏதாவது ஒன்றுக்குச் செல்ல வேண்டும்.
நிலையான த�ொலைபேசி அல்லது கைபேசி சேவைகள் பெற விரும்பும்
TCN கள் கீ ழ் குறிப்பிடப்படும் ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்:



கடவுச்சீட்டு



அவர்களது முகவரி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதாவது சேவை
ரசீதுகள், அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம் அல்லது ச�ொத்தின்
விற்பனை ஒப்பந்தம்

சைப்பிரஸில் நிலையான த�ொலைபேசி சேவை (மற்றும் தீவு முழுவதும்
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அவர்களது சேவை) வழங்கும் முக்கியமான நிறுவனங்கள் யாதெனில்:



சைப்பிரஸ் த�ொலைத்தொடர்பு திணைக்களங்கள் (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN

கையடக்க த�ொலைபேசி சேவை (நீங்கள் வழியில் கட்டணத்தைச்
செலுத்தும் முறை)
ஒரு
கையடக்க
த�ொலைபேசி
இணைப்புக்கு
சாதாரணமாக
கிடைக்கக்கூடிய மாதத்திற்கான த�ொகை (மாதாந்தம் செலுத்துதல்)
சேவையுடன், எந்த ஒரு கடையில் இருந்தும் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய
கையடக்க த�ொலைபேசி இலக்கங்கள் உள்ளன, இவை கட்டண
அட்டைகள் மூலமாக இணைப்பைப் பெறும் வசதி வழங்குகின்றன
நீங்கள் சென்று கட்டணத்தைச் செலுத்த முடியும்.

த�ொலைபேசியில் அழைத்தல்
மூன்று வகையான ப�ொதுத் த�ொலைபேசிகள் உள்ளன – நாணயமிடும்
த�ொலைபேசிகள்,
வெளியே
எடுத்து
செல்லக்கூடிய
அட்டைத்
த�ொலைபேசிகள், மற்றும் வீட்டுக்குள் பயன்படுத்தக்கூடிய அட்டைத்
த�ொலைபேசிகள். கட்டணம் செலுத்திப் பேசும் ப�ொதுத் த�ொலைபேசிகளை
தேசிய அளவிலான மற்றும் சர்வதேச அளவிலான அழைப்புகள்
செய்வதற்காகவும் பயன்படுத்தலாம் மேலும் இவை அனைத்து நகர்கள்
மற்றும் கிராமங்களிலும் பல்வேறு மையப் பகுதிகளிலும், சர்வதேச
விமான நிலையங்களிலும், துறைமுகங்களிலும் மற்றும் ஏனைய
இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் எப்படி அழைப்பது மேலும்
அவற்றுக்கான கட்டணங்கள் ப�ோன்ற விபரங்கள் அனைத்து கட்டணத்
த�ொலைபேசிகளிலும் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
நீங்கள்
சைப்பிரஸில்
இருக்கும்
ப�ோது
வெளிநாட்டிற்கு
பேச
வேண்டுமென்றால், 00 என்ற எண்ணை அழைத்து அதனைத் த�ொடர்ந்து
நீங்கள் பேச வேண்டிய நாட்டுக்கான குறியீட்டு இலக்கத்தையும்,
பின்னர் நீங்கள் பேச விரும்பும் நபரின் த�ொலைபேசி எண்ணையும்
அழுத்தியே அழைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உங்களது கைபேசியைப் பயன்படுத்துவதற்கான கட்டண விவரங்கள்,
உங்களுக்கு சேவை வழங்கும் நிறுவனத்திடம் உள்ளது.
சைப்பிரஸிற்குள்
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எட்டு - இலக்க த�ொலைபேசி எண்களை மட்டும் அழைக்க வேண்டும்.
வெளிநாட்டில் இருந்து சைப்பிரஸிற்கு த�ொலைபேசியில் பேசுவதற்கு,
00357 என்ற எண்ணை அழுத்தி அழைப்பை மேற்கொண்டு அதன்
பின்னர் எட்டு - இலக்க த�ொலைபேசி எண்ணை அழைக்க வேண்டும்.

இணையம்
த�ொலைத்தொடர்பு சேவைகள் வழங்கும் அனைத்து நிறுவனங்களும்
நிலையான இணைப்புகள், ADSL, Wi-Fi, தந்திகள் மற்றும் ஏனைய
த�ொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு இணைய வேகங்களில்
இணைய சேவைகளையும் வழங்குகின்றனர். த�ொலைபேசி மையங்கள்,
இணைய சேவை மையங்கள் மற்றும் விடுதிகள் உட்பட பல்வேறு
அமைப்புகள் பல்வேறு வேகம் மற்றும் வெவ்வேறான விதங்களில்
இணைய சேவைகளை வழங்குகின்றனர். அமைப்பின் க�ொள்கைகளின்
அடிப்படையில் இந்த சேவை தந்தி உள்ள சேவையாகவ�ோ அல்லது
தந்தியற்ற சேவையாகவ�ோ வழங்கப்படுகிறது மேலும் இதற்கு ஒரு
மணிநேரத்திற்கென்று குறிப்பிட்ட த�ொகை அறவிடப்படுகிறது.
சைப்பிரஸில்
யாரெனில்:

உள்ள

முக்கியமான

இணைய

சேவை

வழங்குவ�ோர்



சைப்பிரஸ் த�ொலைத்தொடர்பு திணைக்களங்கள் (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN

9.4 அவசரக்கால உதவித் த�ொலைபேசி இலக்கம் – 112
சைப்பிரஸில், அனைத்து ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளிலும்
இருப்பது ப�ோல், அவசரக்கால உதவித் த�ொலைபேசி எண் 112 ஆகும்.
எப்போதெல்லாம் மருத்துவமனை, தீயணைப்புத் துறை, அல்லது காவல்
துறையினரின் உதவி தேவைப்படக்கூடிய அவசரநிலை ஏற்படுகிறத�ோ
அப்போதெல்லாம் இந்த எண்ணை எந்த த�ொலைபேசியில் (கைபேசி,
நிலையான த�ொலைபேசி இணைப்பு அல்லது த�ொலைபேசிச் சாவடி)
இருந்தும் எவ்வித தடங்கலுமின்றி அழைப்பினை மேற்கொள்ளலாம்.

9.5. சைப்பிரஸ் அஞ்சல்
சைப்பிரஸ் அஞ்சல் சேவை இதர சிறப்புச் சேவைகளுடன் பாரம்பரிய
அஞ்சல் சேவைகளையும் வழங்குகிறது. நாடு முழுவதிலும் மற்றும்
விமான நிலையங்களிலும் அமைந்துள்ள அஞ்சலகங்களில் இருந்து
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தேவையான சேவைகளை வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம். சிறிய
ப�ொதிகள் மற்றும் கடிதங்களை அதற்குத் தேவையான அஞ்சல்
கட்டணத்துடன் எல்லா முக்கிய நகரங்களின் முக்கிய வீதிகளில்
நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அஞ்சல் பெட்டிகளில் ப�ோடலாம். அனைத்து
அஞ்சலகங்கள், அஞ்சல் நிறுவனங்கள், மற்றும் பல விடுதிகள், செய்தி
நிலையங்கள மற்றும் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் கடைகள்
வாயிலாக தபால் முத்திரைகளை க�ொள்வனவு செய்யமுடியும்.
சைப்பிரஸ்
அஞ்சல்
வழங்கப்படுகின்றன:

சேவையில்

கீ ழ்கண்ட

சேவைகள்

கடித தபால் சேவை
இதில் பாரம்பரிய அஞ்சல் சம்பந்தப்பட்ட சேவைகளும் அடங்கும்.
கடிதங்களின் எடை மற்றும் அளவின் அடிப்படையில் அவற்றுக்கான
தபால் சேவையைப் ப�ொறுத்தவரை ஒருசில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
அதில் உள்ள ப�ொருளின் அடிப்படையிலும் கட்டணங்கள் முடிவு
செய்யப்படுகின்றன. கடிதத்தைப் பெறுபவரின் தகவலை எழுதுவதற்கான
சரியான முறை யாதெனில்:



முழு பெயர்



வீடு/அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் எண் மற்றும் வீதியின் முழு
பெயர்



அஞ்சலகக் குறியீடு, நகரசபை அல்லது சமூகம்



நகரம்



நாடு

ப�ொதி அஞ்சல் சேவை
இதில் வர்த்தக மாதிரிகள் மற்றும் ப�ொருட்களை அனுப்புவதையும்
உள்ளடக்கியது, ஏனென்றால் அவற்றின் எடை மற்றும் அளவின்
அடிப்படையில், அவற்றை கடித அஞ்சல் சேவையுடன் சேர்த்து
அனுப்ப முடியாது. ப�ொதிகளின் எடை மற்றும் அவற்றின் அளவின்
அடிப்படையில் அவற்றுக்கான அஞ்சல் சேவைகளில் கட்டுப்பாடுகள்
விதிக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் தன்மையைப் ப�ொறுத்து அவற்றின்
கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்படும்.

பண பரிமாற்ற சேவைகள்
சைப்பிரஸ் அஞ்சல் அமைப்பு
நிறுவனத்தின்
ஒத்துழைப்புடன்
வழங்குகிறது
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அஞ்சல் முத்திரைகள் மற்றும் அஞ்சல்முத்திரை சேகரிப்புச்
சேவைகள்
சைப்பிரஸ் அஞ்சல் அமைப்பு சேகரிப்பவர்கள் நிமித்தம் முத்திரைகள்
மற்றும் அஞ்சல் உறைகளை வினிய�ோகிப்பதுடன் விற்பனை செய்தும்
வருகின்றது

9.6 ப�ோக்குவரத்து
பேருந்துகள்
சைப்பிரஸில் நீங்கள் பல இடங்களுக்குச் செல்ல நான்கு வகையான
பேருந்து சேவைகள் உள்ளன:



அனைத்து நகரங்களையும் இணைக்கும் மற்றும்
த�ொடர்ச்சியான வழிகளை க�ொண்ட பேருந்து சேவைகளை
நடாத்தும் டிரான்ஸ்அர்பன் பேருந்துகள்



கிராமப்புற பேருந்துகள் அருகில் உள்ள நகர் பகுதிகளுடன்
அனைத்து கிராமங்களையும் இணைக்கின்றன, ஆனால் அவை
ஞாயிற்றுக் கிழமைகளைத் தவிர அன்றாடம் ஒன்றிரண்டு
முறைதான் பேருந்துகளை இயக்குகின்றன.



நகர்புற பேருந்துகள் நகர்பகுதிக்குள் உள்ள பல்வேறு
பகுதிகளை இணைக்கின்றன மேலும் இவை பகல்பொழுதில்
அடிக்கடி இயக்கப்படுகின்றன. ஒருசில சுற்றுலாப் பகுதிகளில்,
க�ோடை காலத்தில் அவற்றின் சேவைகள் மாலையில் வெகு
நேரம் வரை நீட்டிக்கப்படுகின்றன.



விமானநிலைகளுக்கிடையே மாறுவதற்கான பேருந்துகள்

வாடகை வண்டி சேவை
இந்த தீவு முழுவதும் மூன்று வகையான வாடகை வண்டி சேவைகள்
எப்போதும் கிடைக்கின்றன:



பேருந்துகள்
புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

டிரான்ஸ்அர்பன்/இன்டர்சிட்டி சேவை, இதில் 4 - 7 மற்ற
பயணிகளுடன் ஒரு டாக்ஸியைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளும்
வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இது திங்கள் முதல்
வெள்ளி வரை காலை 6:00 மணி முதல் மாலை
6:00 மணி வரை ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கு
ஒரு முறை சைப்பிரஸில் உள்ள அனைத்து முக்கிய
நகர்களுக்கிடையேயும் ப�ோக்குவரத்து சேவை வழங்குகிறது.
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் இந்த சேவை
பயன்பாட்டு சேவைகளைப் பெறு151
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மாலை 5:00 மணி வரை கிடைக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட
நிறுவனங்களிடம் த�ொலைபேசி மூலமாகவ�ோ அல்லது
இணைதளம் மூலமாகவ�ோ முன்பதிவுகளை மேற்கொள்ள
முடியும்.



கிராமப்புற சேவை கிராமப்பகுதிகளில் மட்டும்
வழங்கப்படுகிறது மேலும் அவை ஆரம்பிக்கப்படும் இடத்தில்
இருந்து அல்லது ஆரம்பிக்கும் இடம்வரை மட்டுமே அவற்றின்
சேவைகளைப் பெறமுடியும். இந்த டாக்ஸி வாகனத்தில்
டாக்ஸி மீ ட்டர்கள் இருப்பதில்லை மேலும் கில�ோமீ ட்டருக்கு/
கட்டணம் என்ற அடிப்படையில் தான் அவற்றில் கட்டணங்கள்
அறவிடப்படுகின்றன.



நகர்புற சேவை அனைத்து நகரங்களிலும் 24-மணி நேரமும்
வழங்கப்படும் சேவையாகும். டாக்ஸி வாகனங்களை நீங்கள்
சாலையிலும் பதிவு செய்யலாம் அல்லது வாடகைக்கும்
எடுத்துக் க�ொள்ளலாம். நகர்புற டாக்ஸி வாகனத்தில்
டாக்ஸி-மீ ட்டர் ப�ொருத்துவது அவர்களது கடமையாகும்
மேலும் ஒரு பயணி வாகனத்தில் ஏறியவுடனேயே கட்டணம்
கணக்கிடப்படுவது துவங்கும்.

சைப்பிரஸில் வாகனம் ஓட்டுதல்
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வாசனம் ஓட்டுவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 18 ஆகும்.



சாலையின் இடது பக்கமாக வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும்



TCN



ந�ோர்வே, ஐஸ்லாந்து, லிச்டென்ஸ்டைன், அவுஸ்திரேலியா,
சுவீஸர்லாந்து, சிம்பாப்வே, அமேரிக்கா, ஜப்பான், கனடா,
நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ரஷ்யா, ஜ�ோர்ஜியா, உக்ரைன்,
சேர்பியா மற்றும் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த
TCN கள் தங்களது நாட்டின் சாரதி அனுமதி பத்திரத்தைப்
பயன்படுத்தி 6 மாதங்களுக்கு வாகனம் ஓட்டலாம். 6 மாதகாலத்திற்குப் பிறகு, வாகன சாரதி தகுதிகாண் பரிச�ோதனை
இல்லாமலேயே சைப்பிரஸ் சாரதி அனுமதி பத்திரம்
பெறுவதற்கு அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.



மேற்கூறிய பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்படாத

கள் அவர்களது நாட்டின் சாரதி அனுமதி பத்திரத்தைப்
பயன்படுத்தி 30 நாட்களுக்கு வாகனத்தை செலுத்தலாம்,
அல்லது ஒரு சர்வதேச சாரதி அனுமதி பத்திரத்துடன் அதிக
பட்சம் ஆறு மாதங்களுக்கு ஓட்டலாம்.

TCN

புகைப்படம்: பத்திரிகை மற்றும்
தகவல் அலுவலகம்

கள் தாங்கள்
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சைப்பிரஸில் வாழ ஆரம்பித்த 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு,
தேவையான ஏட்டு மற்றும் செயல்முறை சாரதி தகுதிகாண்
தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று சைப்பிரஸ் உரிமத்தைப்
பெறலாம்.



வாகனத்தை செலுத்தும் ப�ோது கையடக்க கைபேசிக்
கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.



இரத்தத்தில் அல்லது மூச்சுக்காற்றில் மதுவின் அளவு
குறைந்தபட்ச ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க அளவைக் காட்டிலும்
அதிகமாக இருந்தால் வாகனத்தை செலுத்துவது தடை
செய்யப்பட்டுள்ளது.



ஒரு ம�ோட்டார் வாகனத்தில் முன்புறம் மற்றும் பின்புறம்
ஆகிய இரண்டு பகுதியிலும் சீட்பெல்ட் அணிவது
கட்டாயமாகும்.



ஒரு மூன்றாம் நபர் விபத்துக் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருப்பது
கட்டாயமாகும். காயம் அல்லது சேதத்திற்கான ப�ொருத்தமான
காப்பீடு பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

9.7. குடிமக்கள் சேவை மையங்கள்
ப�ொதுமக்களுக்கு
சிறந்த
முறையில்
சேவை
வழங்குவதற்காக
அரசாங்கம் நிக்கோஸியா, லிமாஸ�ோல், லர்ணாகா, பெலெந்திரி,
ப�ோலிஸ் க்ரைஸ�ோச்சோஸ், மற்றும் பாப்போஸ் ஆகிய இடங்களில்
குடிமக்கள் சேவை மையங்களை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த மையங்கள்
யாவும் ஒரே இடத்தில் இருந்து பல்வேறு வகையான சேவைகளை
வழங்க முற்படுவதால் இந்த மையங்கள் ஓரிடத்தில் அனைத்தும்
கிடைக்கும் கடைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இதன் முக்கிய ந�ோக்கம்
தனது குடிமக்களை நீண்ட வரிசையில், அதிக நேரம் எடுக்கக்கூடிய
மற்றும் வெறுப்படையக் கூடிய நடைமுறைகளுக்கு உட்படுத்தாமல்,
சிறந்த முறையில் உயர்தரம் வாய்ந்த சேவைகளை வழங்கக்கூடிய
குடிமக்களை மையமாகக் க�ொண்ட ப�ொதுச் சேவைகள் வழங்குவதாகும்.
இந்த மையங்கள் சாலைப் ப�ோக்குவரத்து துறை, சமுதாய காப்புறுதித்
துறை, நிதியமைச்சகத்தின் நிதிகள் மற்றும் ப�ொருளுதவிகள் சேவை,
குடிமையியல் பதிப்பகம் மற்றும் இடம்பெயர்தல், சுகாதார அமைச்சு,
மற்றும் நில மற்றும் ஆய்வுத் துறைகள் ஆகியவை உள்ளிட்ட
6 வெவ்வேறு துறைகளிடம் இருந்து சேவைகளை வழங்குகின்றன.
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9.8. அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளம்
(www.cyprus.gov.cy)
இதுதான் சைப்பிரஸ் குடியரசின் உத்திய�ோப்பூர்வ இணையதளமாகும்,
இதில் சைப்பிரஸில் வாழ்வது சம்மந்தமான தகவல் உள்பட அனைத்து
அரசு சேவைகளைப் பற்றிய ப�ொதுவான தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த வகையான தகவல்களில் ஆர்வமுள்ள எந்த ஒரு நபருக்கும் இந்த
இணையதளம் உபய�ோகமுள்ளதாக இருக்கும். மேலும், அனைத்து
முக்கிய நகரங்களிலும் பல்வேறு குடிமக்கள் சேவை மையங்கள்
உள்ளன இவையும் ப�ொதுமக்களுக்கு ப�ொதுவான தகவல்கள் மற்றும்
சேவைகளை வழங்குகின்றன.
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பயனுள்ள த�ொடர்புகள்

சைப்பிரஸ் குடியரசின் அமைச்சுக்கள்
வெளியுறவு அமைச்சகம்

Presidential Palace Avenue,
1447 Nicosia

22401000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

உள்துறை அமைச்சகம்

1453 Nicosia

22867800

cgregoriades@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூகக்
காப்புறுதி அமைச்சு

7 Vironos Avenue, 1463 Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

கல்வி மற்றும் கலாச்சார
அமைச்சு

Kimonos and Thoukididou corner,
Acropoli, 1434 Nicosia

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

சுகாதார அமைச்சகம்

1 Prodromou & 17 Chilonos corner,
1448 Nicosia

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

நிதி அமைச்சகம்

Michael Karaoli & Gregori Afxentiou
corner, 1439 Nicosia

22605300
22605301

நீதி மற்றும் பொது ஒழுங்கு
அமைச்சகம்

125 Athalassis Avenue, 1461 Nicosia

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

விவசாயம், இயற்கை
வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல்
அமைச்சு

1411 Nicosia

22408307

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

வர்த்தகம், கைத்தொழில்
மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சு

2 Andrea Araouzou Street,
1076 Nicosia

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

பாதுகாப்பு அமைச்சு

4, Emmanouil Roidi Street,
1095 Nicosia

22807500

த�ொடர்பாடல் மற்றும்
பணிகள் அமைச்சு


28 Acheon Street, 1424 Nicosia

22800288

www.mof.gov.cy

www.mod.gov.cy
webmaster@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
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சமூக காப்புறுதி சேவைகள்

தலமையகமங்கள்

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

நிக்கோசியா மாவட்ட
அலுவலகம்

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22409710

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

லிமாஸ�ோல் மாவட்ட
அலுவலகம்

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
3011 Limassol

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

இலார்னகா மாவட்ட
அலுவலகம்

Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பாப்போஸ் மாவட்ட
அலுவலகம்

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பமகஸ்ட்டா மாவட்ட
அலுவலகம்

Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

சமூக நலன்புரி சேவைகள்

நிக்கோசியா

66 Agiou Ilarionos Street,
1026 Nicosia

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

லிமாஸ�ோல்

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Limassol

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

இலார்னகா

23-25 Peliou street, 6301 Larnaca

25804535

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பாப்போஸ்

28 Aristoteli Valaoriti & Kinira Street, 26821600
8100 Paphos

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பமகஸ்ட்டா

134 1st Apriliou street,
5280 Paralimni

23821551

ammochostos.dwo@sws.mlsi.
gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பணியாளர் துறை

9 Klimentos Street 1061, Nicosia

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

மத்திய மாவட்ட அலுவலகம்

3 Mouseiou Street, Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

நிக்கோசியா

3 Mouseiou Street, Nicosia

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

லிமாஸ�ோல்

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Social Insurance Building, 2nd floor,
Limassol

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

இலார்னகா/பமகஸ்ட்டா

Filiou Tsigaridi Street, Social
Incurance Building, Larnaca

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பாப்போஸ்

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பணியாளர் துறை
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த�ொழிலாளர் கண்காணிப்புத் துறை

தலமையகமங்கள்

12 Apeli Street, 1493 Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

நிக்கோசியா

18 Andrea Avramidi, Strovolos,
2024 Nicosia

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

லிமாஸ�ோல்

41 Mishiaouli & Kavazoglou Street,
Agios Ioannis, 3016 Limassol

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

இலார்னகா

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பாப்போஸ்

1 Filikis Etairias, 8047 Paphos

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பமகஸ்ட்டா

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

த�ொழிலாளர் த�ொடர்புகள் திணைக்களம்

தலமையகமங்கள்

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, 2nd and 3rd floor,
1096 Nicosia

22451500,
22451501

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

நிக்கோசியா மாவட்ட அலுவலகம்

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, 4th floor, 1096 Nicosia

22451216

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

லிமாஸ�ோல் மாவட்ட அலுவலகம்

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Municipality of Limassol
Building, 3011 Limassol

25819252-3
25819401-2
25819440

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

இலார்னகா/பமகஸ்ட்டா மாவட்ட
அலுவலகம்

Filiou Tsigaridi, Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

24805401,
24805332,

ryerimou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

பாப்போஸ் மாவட்ட அலுவலகம்

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26822620,
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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குடிமக்கள் சேவை நிலையங்கள்

நிக்கோசியா

CSC

லிமாஸ�ோல்

CSC

(CSC)

29 Katsonis Street,
Ayioi Omoloyites, Nicosia

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

21 Spyrou Araouzou Street,
3036 Limassol

25829129

keplimassol@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

இலார்னகா

CSC

27 Gregori Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca

24815555

keplarnaca@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

பாப்போஸ்

CSC

62 Eleftheriou Venizelou
Avenue, 8021 Paphos

26822400

keppafos@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

1 Evagoras Pallikarides Street,
8820 Polis Chrysochous

26821888

keppolis@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

70 Arch. Makarios the 3rd
Street, 4878 Pelendri

25813400

keppelendri@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

ப�ோலிஷ் க்ரைஸ�ோச�ோஸ்
பெலென்ரி

CSC

CSC

ப�ொது சுதந்திர அதிகார சபைகள்

குறைகேள் அதிகாரியின்
அலுவலகம்

2 Diagorou Street, Era House,
1097 Nicosia

22405500

ombudsman@ombudsman.
gov.cy

www.ombudsman.
gov.cy

தகவல் பாதுகாப்பு ஆணை
யாளரின்
அலுவலகம்

1 Iasonos Street, 2nd floor,
1082 Nicosia

22818456

commissioner@
dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.
gov.cy

குழந்தைநல ஆணையாளரின்
அலுவலகம்

Apelli & Pavlou Nirvana corner,
5th floor, 1080 Nicosia

22873200

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

குடியரசின் சட்ட அலுவலகம்

1 Apelli Street, 1403 Nicosia

22889100

பான்ஸிப்ரியன் த�ொழிலாளர்
சம்மேளனம் (PEO)

29 Archermou Street, Nicosia

22866400

info@peo.org.cy

www.peo.org.cy

சைப்பிரஸ் பணியாளர்கள்
ஒன்றியம் (SEK)

11 Strovolos Avenue, Strovolos,
Nicosia

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

சைப்பிரஸின் ஜனநாயக பணியாளர்
சம்மேளனம் (DEOK)

40 Vyronos street, 1096 Nicosia

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy

www.law.gov.cy

வர்த்தக த�ொழிற்சங்கங்கள்
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தெ

ிநொக

ரக

(ஐசரொ
பப

ய

நொ ள)

12 I.Papakyriakou Street,
Strovolos, 2003 Nicosia

22314459

41 Aristokyprou Street,
Strovolos, 2008 Nicosia

22315010

இந ி

3 Indira Ghandhi Street,
Engomi, 2413 Nicosia

22351741

இதலப

6 Chiou Street, Ayios

22878282

Lebanon.emb@cytanet.
com.cy

ஈ

4 I.Gripari Street, 1090 Nicosia

22369500

cypemb@013net.net

ர

Ag. Prokopiou street, Engomi,
Nicosia, Republic of Cyprus

22 774622,
22 772141,
22 772142

russia1@cytanet.com.cy

ைீ

28, Archimidons Sor, Engomi
Nicosia, Cyprus
P.O.BOX 24531

22 352182

Eocinc@Spidernet.Com.Cy

22 357327

nicosia.emb@mfa.gov.ge
geoembassy@cytanet.
com.cy

இ

ிய ஈரொ

பொ
ல

ை

அ ிகொ
ர அச ைபப

ய

தெ

1066 Nicosia

ிநொக

ரக

சல
ொ
யலொந
த

தப

பப

ஓைொ

க (தப
ைொகைி
ய

ைசலை

ெொ
ணடொ

ை

(ஐசரொ
பப

ய

iranemb@cytanet.com.cy

www.hcinicosia.org.cy

gov.il
russianembassy.net

gov.ge

நொ ள)

9 Dimitsanis, Flat 101,
1070 Nicosia

22458299

jor_emb1@otenet.gr

20 K.Palama, Flat 2,
1096 Nicosia

22664201

40 Euagorou Avenue, Flat 5,
1097 Nicosia

22674900

thai.em.rome@wind.it.net

101 Archiepiskopou Makariou III
Avenue, 1071 Nicosia

22374411

athens.info@foreign.
gov.za

113 Prodromou Street,
Strovolos, 2064 Nicosia

22663300

6 Vasilissis Freiderikis Street,
Engomi, 2409 Nicosia

22355762

malrome@kin.gov.my

22730808
1017 Nicosia,

பய
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கென்ய குடியரசின் தூதரகம்

20 Omirou Avenue, 1097 Nicosia

22671313

Kenroma@rdn.it

நேபாள அரசாட்சியின் தூதரகம்

32 Stasinou Street, Strovolos,
2003 Nicosia

22378940

nepal.embassy@012.net.il

பிலிப்பைன்ஸ் தூதரகம்

2 Vassileos Konstantinou I
Street, Flat 102, 1105 Nicosia

22680806

athenspe@otenet.gr

www.embassyofkenya.it

அவசரக்கால சேவைகள்

199 /112

அவசரநிலை
சைப்பிரஸ் காவல்துறை

Police Headquarters, Evangelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

22808067

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

சைப்பிரஸ் தீயணைப்பு சேவை

81-83 Rigenis Street, Nicosia

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.cy

www.fs.gov.cy

ப�ோதைப் ப�ொருள் கட்டுப்பாட்டு
அமைப்பு

Police Headquarters, Evaggelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

குடிமக்கள் தகவல்தொடர்பு
இணைப்பு

Police Headquarters, Evaggelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

famplan@spidernet.com.cy

www.cyfamplan.org

1401

மருந்து மற்றும் விசம் பற்றிய
தகவல் வழங்கும் மையம்
சைப்பிரஸின் குடும்பக்
கட்டுப்பாட்டு சங்கம்

20 Lefkonos Street, Flat 303,
Strovolos, 2064 Nicosia

22751093

சைப்பிரஸ் இளைஞர் நிறுவனம்
(தகவல்தொடர்பு, ஆதரவு மற்றும்
ஆல�ோசனை)

1410

www.
preventionsection.
org.cy

சைப்பிரஸ் குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு
சங்கம் (அவசர அழைப்பிணைப்பு)

1455

www.cyfamplan.org

ப�ோதைப்பொருள் தகவல் மற்றும்
உதவி அவசர அழைப்பு (சைப்பிரஸ்
காவல்துறை)

1498

தடுப்பு மற்றும்
குடும்பத்தில் வன்முறையைக்
கையாளுதல்

1440
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ப�ொது மருத்துவமனைகள்

1400

ப�ொது மருத்துவமனைகள்
(தகவல்கள்)
நிக்கோசியா
நிக்கோசியா புதிய ப�ொது
மருத்துவமனை

Lemesou Avenue, Latsia, 2230 Nicosia

22603000

நிக்கோசியா பழைய ப�ொது
மருத்துவமனை

Nechrou Avenue, 1102 Nicosia

22801400

மக்காரிய�ோஸ்
மருத்துவமனை

6 Goritsas Street, Acropolis, 1474 Nicosia

22405000

புதிய ப�ொது மருத்துவமனை

Nikaias Avenue, Kato Polemidia,
3304 Limassol

25801100

பழைய ப�ொது
மருத்துவமனை

Leontiou I Street, 3022 Limassol

25305333

Inomenon Polition Street, 6301 Larnaca

24800500

ப�ொது மருத்துவமனை

Achepans Street, 8026 Paphos

26803100,
26803145

க்ரைஸ�ோச்சோஸ்
மருத்துவமனை

25 Verginas Street, 8830 Paphos

ngh@mphs.moh.gov.cy

directornam3@moh.gov.cy

லிமாஸ�ோல்

இலார்னகா
புதிய ப�ொது மருத்துவமனை
பாப்போஸ்

26821800

பாமக�ொஸ்தா
ப�ொது மருத்துவமனை

P.O. Box 33060, 5310 Paralimni

23200000
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வெளி ந�ோயாளர்களுக்கான மருத்துவ மையங்கள்

நிக்கோசியா
ஏஜிய�ோஸ் ட�ோமேடிய�ோஸ்
மருத்துவ மையம்

199 Grigori Afxentiou Street,
Agios Dometios

22303974

ஸ்டிர�ோவ�ோல�ோஸ்
மருத்துவ மையம்

34 Perikleous Street, Strovolos

22871870

கைமக்லிய�ோ மருத்துவ
மையம்

Andrea Karyou & Yianni Tsiattala Street,
Kaimakli, 1022 Nicosia

22347780

அக்லாட்ஸியாஸ் மருத்துவ
மையம்

86 Kyrenia Avenue Street, 2113 Nicosia

22305240

இடாலிய�ோ மருத்துவ
மையம்

40 Adonidos Avenue, Ιdalio,
2540 Nicosia

22521922

அகாகிய�ோ மருத்துவ
மையம்

1 Nosokomeiou Street, Akaki,
2720 Nicosia

22821080

எவ்ரைச்சோ மருத்துவ
மையம்

1 Grigori Afxentiou Street, Evrychou,
2831 Nicosia

22465586

பெட�ௌலா மருத்துவ
மையம்

30 Timiou Stavrou Street, Pedoulas,
2850 Nicosia

22952459

க்ளிர�ோ மருத்துவ மையம்

4 Michalaki Karaoli Street, Klirou, Nicosia

22632332

பாலைய�ோச்சோரிய�ோ
மருத்துவ மையம்

70 Griva Digeni Street, Palaichori,
2740 Nicosia

22642726

காம்போ மருத்துவ மையம்

17 Kikkou Avenue, Kambos, Nicosia

22942686

ஔடிம�ோ மருத்துவ மையம்

40 Gialoussis Street, Avdimou,
4600 Limassol

25827022

அக்ரோ மருத்துவ மையம்

15 Apeitou Avenue, Agros,
4860 Limassol

25521317

ஒம�ோட�ோஸ் மருத்துவ
மையம்

P.O. Box 4760, Limassol

25421254

ப்ளேட்ரஸ் மருத்துவ மையம்

4820 Limassol

25422224

அதீந�ோ மருத்துவ மையம்

Michael Georgiou Street, Athienou,
7600 Larnaca

24522328

லெப்காரா மருத்துவ மையம்

2 Petraki Kiprianou Street, Pano Lefkara,
7700 Larnaca

24342429

லிமாஸ�ோல்

இலார்னகா
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பாப்போஸ்
பனாஜியாஸ் மருத்துவ
மையம்

8 Eleonon Street, 8640 Paphos

26722357

பிர்கோ (டில்லிரியாஸ்)
மருத்துவ மையம்

63 Nikolaou Papageorgiou Street,
Kato Pyrgos Tillirias, Paphos

26522353

சல�ோமிய�ோ மருத்துவ
மையம்

Panagias Salamioutissis Street,
8620 Paphos

26442222

77 Karion Avenue, 5510 Famagusta

23922081

பாமக�ொஸ்தா
ஐக�ோரூ மருத்துவ மையம்

இரவு நேர மருந்தகங்கள்

நிக்கோசியா

90901412

லிமாஸ�ோல்

90901415

இலார்னகா

90901414

பாப்போஸ்

90901416

பமகஸ்ட்டா

90901413

தனியார் சிகிச்சை மையங்கள் / மருத்துவமனைகள்

நிக்கோசியா
அப்போல�ோனியன் தனியார்
மருத்துவமனை

20 Lefkotheou Avenue, Strovolos,
2054 Nicosia

22469000

எவாஜிலிஸ்டிரியா மருத்துவ மையம்

1 Giorgalla Street, 1095 Nicosia

22410100

இப்போக்ராடின�ோ மருத்துவ மையம்

6-12 Psaron Street, Engomi,
2408 Nicosia

22502010

எவ்ரோபைக்கி எஸ்.டி சிகிச்சை
மையம்

26 Vizantiou Street, Strovolos, Nicosia

22665777

ஏஜிய�ோஸ் அனஸ்டாஸிய�ோஸ்
சிகிச்சை மையம்

4 Crites by Stasinou Street, Nicosia

22764444

அஜேலி பல்சிகிச்சை மையம்

Makariou Avenue & 1 Doiranis Avenue,
Nicosia

22375055

நிக்கோசியா பல்சிகிச்சை மையம்

22 Acheon Street, Agios Dometios,
Nicosia

22780780

நிக்கோசியா மகப்பேறு சிகிச்சை
மையம்

9 Pinelopi Delta Street, Nicosia

22376630

ஏஜிய�ோஸ் பேன்டலிம�ோனாஸ்
எழும்புமுறிவு சிகிச்சை மையம்

3 Crites Street, 1060 Nicosia

22753570

மார்பாக்கி சிகிச்சை மையம்

35 Stasikratous Street, Nicosia

22755351
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மெலாரி சிகிச்சை மையம்

17 Nikodimou Mylona Street, Nicosia

22757698

விரிடி சிகிச்சை மையம்

10 Marcora & Ezekia Papaioannou Street, 22767020
Agiou Omologites

இலார்னகா
ஏஜிய�ோஸ் ரபேல் தனியார்
மருத்துவமனை

25 Gordiou Desmou Street, 6045 Larnaca

24840840

ஐய�ோனி சவிதி சிகிச்சை மையம்

36 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24656789

டிமிய�ோஸ் ஸ்ட்ராவ�ோஸ் சிகிச்சை
மையம்

17 Raphael Santi Street, 6052 Larnaca

24631666

பானிர�ோமெனி பல்சிகிச்சை மையம்

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24665555

டெல்லோ பாப்பஜார்ஜிய�ோ சிகிச்சை
மையம்

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24654662
24664224

ஸ்பார்டேலி சிகிச்சை மையம் (நியூ
ய�ோர்க் சிகிச்சை மையம்)
டாக்டர் க�ோஸ்டா கிரிஸ்டோப�ோரு
மகப்பேறு சிகிச்சை மையம்

4 Kleonovolou Papakyriakou Street,
6021 Larnaca

24667626

சிம�ோவு க்ரியாக்கிடி அறுவை
சிகிச்சை மையம் லிமிடெட்

40 Grigori Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca

24652000

யூஜெனு சிகிச்சை மையம்

1 Gladstonos Street, Panagiotio Building,
3rd floor, Flat 303, Larnaca

24652889

ஒய்ஜியா பல்சிகிச்சை மையம்

21 Nafpliou Street, 3305 Limassol

25884600

ஜியானகி கவ்வாலி சிகிச்சை மையம்

10 Episkopou Laurentiou Street,
3021 Limassol

25731673

டாக்டர் சாரில�ோவ் க�ோரிப்ஸ்
சிகிச்சை மையம்

7 Theklas Lysioti Street, Agias Zonis,
3030 Limassol

25371177

லிமாஸ�ோல்

25335616

பாட்ரோக்லோ சிகிச்சை மையம்
ஏஜிய�ோ அனார்க்ரைய�ோ சிகிச்சை
மையம்

76 Vassileos Constantinou Street,
3076 Limassol

25335548

ஏ. கான்ஸ்டாண்டின�ோ மருத்துவ
மையம்
க்ரைஸ�ோவாலண்டோ சிகிச்சை
மையம்

25731213

6 Lerou Lochou Street, Kapsalos,
3082 Limassol

25339733
25353333

டாக்டர் ஆண்ரியா
ஹாட்ஸிபனாஜிஸ் சிகிச்சை மையம்
ஆண்ரியா பன்டாஸி சிகிச்சை
மையம்

8 Pentagias Street, Agios Athanasios,
4100 Limassol

22353030

ஆச்சிலிய�ோன் மருத்துவ மையம்,
லிமாஸ�ோல்

9 Stygos Street, Agia Fyla, 3117 Limassol

25200000
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பாப்போஸ்
எவாஜெலிஸ்மோஸ்
மருத்துவமனை

87 Vassileos Constantinou Avenue,
P.O. Box 62237, 8062 Paphos

26848000

கியான�ோஸ் ஸ்ட்ராவ�ோஸ்
மருத்துவ மையம்

51 Dimokratias Avenue, 8062 Paphos

26221111

லாஸிஸ் மருத்துவமனை

P.O. Box 62815

26848484

ராயல் ஆர்டிமிஸ் மருத்துவ
மையம்

2 Pavlou Krineou Street, 8035 Paphos

26961600

ப�ோலிஷ் மருத்துவ மையம்

13 Efesou Street, Poli Chrysochous,
8820 Paphos

26323100

புனித ஜேம்ஸ் மருத்துவ
மையம்

8 Tafoi ton Vasileon Avenue, 8046 Paphos

26949100

ஆண்ரியா பெட்ரிடி சிகிச்சை
மையம்

8A Vassileos Constantinou Avenue, 8021
Paphos

26934165

லிட்டோ பல்சிகிச்சை மையம்

8 Sotiras Avenue, 5286, PO.BOX 33251,
5312 Paralimni

23811111

சாண்டா மரியா பல்சிகிச்சை
மையம்

5 Taki Sofokleous Street, 5284 Paralimni

23811999

பாமக�ொஸ்தா

அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள்

கார்டெட்

66 Metochiou Street, Engomi,
2407 Nicosia

22795128

info@cardet.org

www.cardet.org

கிஸா

48 Arsenoes Street, 1010 Nicosia

22878181

kisa@cytanet.com.cy

www.kisa.org.cy

பாலினக் கல்விக்கான
மத்தியதரைக்கடல் நிறுவனம்

46 Makedonitissas Avenue, Nicosia

22351274/6

info@
medinstgenderstudies.
org

www.
medinstgenderstudies.
org

 ரசு சார்பற்ற நிறுவன
அ
உதவிமையம்

27 Ezekia Papaioannou, P.O. Box 29131,
1621 Nicosia

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

சைப்பிரஸ் த�ொழிலாளர்
மையம் - PEO

ETKA/PEO Building (2nd Floor),
14 Simonidou Street, 1045 Nicosia

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy
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உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்

அரசுப் பல்கலைக்கழகங்கள்
சைப்பிரஸ்
பல்கலைக்கழகம்

University House “Anastasios
G. Leventis” P.O. Box 20537,
1678 Nicosia

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

சைப்பிரஸ் திறந்தநிலைப்
பல்கலைக்கழகம்

13-15 Digeni Akrita Avenue,
Adamantio Building, 1055 Nicosia

22411600

admissions@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

சைப்பிரஸ் த�ொழில்நுட்ப
பல்கலைக்கழகம்

31 Archbishop Kyprianos Street,
Limassol Savings Co-operative
Bank Building, 4th Floor, Office 33,
3036 Limassol

25002500

www.cut.ac.cy

தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள்
ப்ரெட்ரிக் பல்கலைக்கழகம்

7 Y. Frederickou Street,
Pallouriotisa, 1036 Nicosia

22431355

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

ஐர�ோப்பிய
பல்கலைக்கழகம்
சைப்பிரஸ்

6 Diogenous Street, Engomi,
P.O. Box 22006, 1516 Nicosia

22713000

E.Polycarpou@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

நிக்கோசியா
பல்கலைக்கழகம்

46 Makedonitissas Avenue,
1700 Nicosia

22841500

நியாப�ோலிஸ்
பல்கலைக்கழகம்

2 Danais Avenue, 8042 Paphos

268433300

சைப்பிரஸ் மத்திய வங்கி

80 Kennedy Avenue, 1076 Nicosia

22714100

கூட்டுறவு மத்திய வங்கி

8 Grigoriou Afxentiou, 1096,
Nicosia
P.O. Box 24537, 1389 Nicosia

22743000

www.unic.ac.cy
admissions@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

coopbank.gm@ccb.com.cy

www.coopbank.com.cy

வங்கிகள்
www.centralbank.gov.cy

பணப் பரிமாற்ற நிறுவனங்கள்

மணிகிராம்
இன்டர்நேஷனல்

https://www.moneygram.com/MGI/EN/CY/Market/Market.htm?CC=CY&LC=EN

வெஸ்டர்ன் யூனியன்

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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நீர் வழங்கல் சபைகள்

நிக்கோசியா நீர் வழங்கல்
சபை

84 Athalassas Avenue 84,
P.O. Box 21943, 1515 Nicosia

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

லிமாஸ�ோல் நீர் வழங்கல்
சபை

66 Franklinou Roosevelt Avenue,
P.O. Box 50225, 3602 Limassol

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

இலார்னகா நீர் வழங்கல்
சபை

12 A. Korai Street, 6010 Larnaca

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

சைப்பிரஸ் மின் வழங்கல் ஆணையகம்

சைப்பிரஸ் மின்சார
வழங்கல் அதிகார சபை,
தலமையகங்கள்

11 Amfipoleos Street,
2025 Strovolos, P.O. Box 24506,
1399 Nicosia

22201000

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

நிக்கோசியா

15 Foti Pitta Street, P.O. Box
21413, 1508 Nicosia

22202000

www.eac.com.cy

லிமாஸ�ோல்

63B Kolonakiou Avenue, Agios
Athanasios, 4103 Limassol

25828090
25205000

www.eac.com.cy

55 Agiou Andreou Street,
P.O.Box 50121, 3601 Limassol
பாப்போஸ்

13 Tepeleniou Street,
P.O. Box 60057, 8100 Paphos

26206000

www.eac.com.cy

பாராலிம்னி

4A Protaras, 5288 Paralimni

23821277

www.eac.com.cy

பத்திரிக்கை மற்றும் தகவல்
அலுவலகம்

Apelli Street, 1456 Nicosia

22801117

communications@pio.moi.
gov.cy

www.moi.gov.cy

அஞ்சல் சேவைகள்,
தலமையகங்கள்

100 Prodromou Street, 1st
floor, Strovolos, 2023 Nicosia

22805713

pos@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

சாலைப் ப�ோக்குவரத்து
அதிகார சபை,
தலமையகங்கள்

17 Vasileos Pavlou Street,
2412 Nicosia

22807000

ஏனைய சேவைகள்

www.mcw.gov.cy

ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்திற்கான வாயில்

www.europa.eu

சைப்பிரஸ் மஞ்சள் பக்க
புத்தகம்

www.cyprus-yellowpages.com
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த�ொலைத�ொடர்பு சேவைகள்

சைப்பிரஸ் தகவல்
த�ொடர்பாடல் ஆணையம்

Strovolos, P.O. Box 24929 Nicosia

22701000

www.cyta.com.cy

MTN

87 Kennedy Street, 1077 Nicosia

96222222

contactus@mtn.com.cy

www.areeba.com.cy

CableNet

14 Athalassas Avenue, Strovolos,
2011 Nicosia

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

Primetel

89 Lemesou Avenue, Aglantzia,
2121 Nicosia

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy

(CYTA)
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குறிப்புரை
குறிப்பு: 2013 பெப்ரவரி முதல் 2013 மார்ச் வரையான காலப்பகுதியில் அனைத்து வளங்களும்
நுகரப்பட்டன.

- சைப்பிரஸ் குடியரசின் 2011, ற்கான குடிசன

அறிக்கை மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் சேவை.
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கைகள் யாவும் 2011 ஆண்டின் குடிசன மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்
அடிப்படையில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- http://www.peri-kyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf
பழமையான வரலாற்று பாரம்பரியம், CTO, பக்கம் 8-9)

(சைப்பிரஸ்: 10000 ஆண்டு

- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf
பழமையான வரலாற்று பாரம்பரியம், CTO, பக்கம். 11

சைப்பிரஸ்: 10000 ஆண்டு

- சைப்பிரஸ்

- ஒரு வரலாற்றுக் கண்ணோட்டம், பத்திரிக்கை மற்றும் தகவல் அலுவலகம், 2010

- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf
ஆண்டு பழமையான வரலாற்று பாரம்பரியம், CTO, பக்கம். 12

சைப்பிரஸின்

10000

- http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
- http://www.peri-kyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf சைப்பிரஸ் 10000
ஆண்டுகள் வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியம், CTO, பக்கம். 13
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf சைப்பிரஸின் 10000 ஆண்டு
பழமையான வரலாற்று பாரம்பரியம், CTO, பக்கம்.14
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf - http://www.rotachildrenmuseum.com/
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- http://www2.ucy.ac.cy/research/ethno/article2.htm
- http://www.limassolmunicipal.com.cy
- http://www.supremecourt.gov.cy
- www.europa.eu
-http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.\
getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Certificates,%20Documents%20and%20Bo
oklets&SelectionId=Naturalisation&print=0&lang=en
- http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
- http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=3701
- http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/adf0f57bfd228b92c2256ebd004f3c29?OpenDocument&Expan
dSection=7
-http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/e4969f7575105401c2257022002fb32b?OpenDocument&Expa
ndSection=2#_Section2
- http://www.cyprustradecenter.gr
ஊழியர்களுக்கு த�ொழில் வழங்கலுக்கான தேசிய க�ொள்கை (2008), த�ொழிற் 
சங்கங்கள், த�ொழிலாளர் மற்றும் சமூக காப்புறுதிக்கான அமைச்சு

- சைப்பரஸின் வெளிநாட்டு

- TCN கள் பாரபட்சமாக நடத்தப்படுவதற்கு எதிரான வழிகாட்டி இந்த இணைய முகவரியில் உள்ளது:
http://www.stop-discrimination.org.cy/en/images/stories/pdf/plirisodigoikatadiakriseon/tritesxores/
Greek%20for%20third%20countries.pdf
- பணியாளர் மற்றும் சமூக காப்புறுதி அமைச்சகம், வேலைவாய்ப்புக்கான தேர்வுமுறை http://www.
mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/C31FC6B5DBBFAFD0C2256DB100436800
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlcriteria_gr/dmlcriteria_gr?OpenDocument
- அனைத்து

விவரங்களும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உள்துறை அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ 
இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டன: http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/CRMD.nsf/All/F188C77

BD75792D0C22578E3002CF5DF?OpenDocument
176 | சைப்பிரஸ் வழிகா

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 176

6/6/2013 6:14:17 PM

- உள்நாட்டு

விவகார அமைச்சின் உத்திய�ோகபூர்வ இணைய தளத்தில் தகவல்கள் 
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/73EA64939A604C99C22578E3

002C9502?OpenDocument

- http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/consular02_en/consular02_en?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlterms_gr/dmlterms_gr?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlagreements_gr/dmlagreements_gr?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlmission_gr/dmlmission_gr?OpenDocument
- http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
- http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/52E568D513EEC61EC22575FA00346250?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlmission_gr/dmlmission_gr?OpenDocument
- சைப்பிரஸ்

நாட்டின் கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சின் உத்திய�ோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் மிக
முக்கிய தகவல்கள் உள்ளன (http://www.moec.gov.cy) மற்றும் “சைப்பிரஸில் கல்விக்கான ஒரு
வழிகாட்டி” என்ற தலைப்புடைய ஒரு ஆவணம், இது இந்த இணையதளத்தில் உள்ளது: http://

www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dde/index.html

- http://www.moec.gov.cy/dde/programs/oloimero/pdf/enimerotiko_fylladio_eos.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dde/programs/proairetiko_oloimero/enimerotika/enimerotiko-pon.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dde/idiotika_dimotika.html
- http://www.paideia.org.cy/upload/Arthrografia/17_1_2008_stratigikos_shediasmos_anatheorimenos.pdf
- http://www2.cytanet.com.cy/fanerom-dim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html
- http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/
- http://www.moec.gov.cy/dme/index.html
- http://www.moec.gov.cy/dme/gymnasio_kainotomies_metarrythmiseis_domikes_allages.html
- http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/pdf/keimeno_epitropis_analytiko_programma.pdf
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- www.parliament.cy%2Fparliamentgr%2F008_01%2F008_02_TD%2Fpraktiko2010-06-01.doc&ei=3CFAUdbzM
8nc4QSB64CICQ&usg=AFQjCNFJh1VSfbqWRqkuGYYLHFcYEzGLjg&sig2=PaLwSS9CdQkbltkucJvnHA&bvm=b
v.43287494,d.Yms
- http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/greek_odigos_ipodoxis.pdf
- http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/pdf/keimeno_epitropis_analytiko_programma.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dme/lykeio.html
- http://www.moec.gov.cy/dde/metegrafes.html
- http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/index.html?OpenDocument
- அரச உயர்நிலை பாடசாலைகளுக்கான செயற்பாட்டு
க�ொண்டது (Κ.Δ.Π. 310/90)

ஒழுங்குமுறைகளை அடிப்படையாகக் 

- http://www.highereducation.ac.cy/gr/
- http://www.moec.gov.cy/kie/
- http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/502A3176E8FAAB05C2257A7E004F5EE7?Opendocument
- http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/ehic09_en/ehic09_en?OpenDocument
- http://www.moh.gov.cy/Moh/ngh/NGH.nsf/All/6435DA41F3325234C22573E800527812?Opendocument
- விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமான

இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டன http://www.visitcyprus.com

- http://www.mcw.gov.cy/mcw/DPS/dps.nsf/index_en/index_en?opendocument
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�ன்றாம்

ஐேராப்ப�ய

ஒ�ைமப்பாட்�

நிதி,

ெமாழிகள�ல் உ�வாக்கி அதைன
நிைல

நா�கள�ன்

ஆண்�த்

திட்டம்

மக்க�க்கான

2011]

என்ற

திட்டத்தின் ஒ� ப�தியாக இந்த பதிப்ப�ைன இன்ேனாேவட் லி லிமிெடட்
மற்�ம்

கார்ெடட்

லிமிெடட்

ஆகியவற்றால்

தயா�க்கப்பட்�ள்ள�.

இச்ெசயற்பாட்�க்� �ன்றாம் நிைல நா�கள�ன் மக்க�க்கான ஐேராப்ப�ய
ஒ�ைமப்பாட்� நிதி

(75%)

மற்�ம் ைசப்ப�ரஸ் ��யர�

(25%)

இைணந்�

�ட்டாக நிதி வழங்கி�ள்ளன.
இதைன

வ�யாபார

ேம�ம்

இந்த

ேநாக்கற்ற

�லப்

பதிப்�

பண�க�க்காக
�றித்�

மட்�ேம

அைனத்�

�தலிடலாம்.

இடங்கள��ம்

ேமற்ேகாள் வழங்கப்பட ேவண்�ம்.
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