සයිප්රස් ත�ොරතුරු මාර�්ගෝපදේශය
මාර�්ගෝපදේශය මෙම ක්රියාව යටතේ සංවර්ධන කරන ලදී:
සයිප්රසය පිළිබඳ සාමාන්ය ත�ොරතුරු සමඟ තෙවන රටවල ජාතිකයින්
සඳහා වන ත�ොරතුරු

(CY/2016/AMIF/SO2.NO1.1.1, රක්ෂාස්ථාන, සංක්රමණ සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ
අරමුදල සහ සයිප්රස් ජනරජය, වැඩසටහන් කාලය 2014-2020).

මෙම මාර�්ගෝපදේශය වැඩිදියුණු කර ඇත්තේ ත�ොරතුරු පරමාර්ථ සඳහා පමණක් වන අතර
එහි අන්තර්ගතයෙන් කිසිදු හිමිකමක් උපදින්නේ නැත. නිරවද්ය, ඒකාබද්ධ කළ, විනිවිද
භාවයෙන් යුත්, සහ යාවත්කාලීන ත�ොරතුරු අන්තර්ගත කිරීමට ව්යාපෘති හවුල්කරුවන්
ඔවුන්ගේ උපරිමය කළ නමුත් එහි නිරවද්යතාව හ�ෝ� සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ වගකීම්
න�ොකරයි. සයිප්රස් ත�ොරතුරු මාර�්ගෝපදේශයේ අන්තර්ගත ත�ොරතුරු සයිප්රස් සංචාරක
සංවිධානය, මාධ්ය සහ ත�ොරතුරු කාර්යාලය, අමාත්යාංශ, මහජන අධිකාරීන් සහ රාජ්යන�ොවන සංවිධාන වැනි විශ්වසනීය මුලාශ්රවලින් එක්රැස් කර ගෙන ඇත. මෙහි අන්තර්ගත
ඕනෑම ත�ොරතුරක් දැනුම්දීමකින් ත�ොරව වෙනස් විය හැක. මෙම මාර�්ගෝපදේශය තුළ ලද
හැකි ඕනෑම ත�ොරතුරක් 2017 පෙබරවාරි – 2017 මාර්තු කාලපරිච්ඡේදය අතරතුර තහවුරු
කරන ලදී. එම නිසා මෙම මාර�්ගෝපදේශය තුළ සපයා ඇති ත�ොරතුරුවල නිරවද්යතාව අදාළ
අධිකාරීන් වෙතින් හරස්-අවේක්ෂණයක් කළ යුතුය. සයිප්රස් ත�ොරතුරු මාර�්ගෝපදේශය
හුදෙක්ම ත�ොරතුරු සඳහා මඟපෙන්වීමක් ලෙස සපයා ඇති අතර කිසිදු වාතාවරණයක්
යටතේ නීතිමය බැඳීමක් ලෙස න�ොසැලකිය යුතුය. මෙම මාර�්ගෝපදේශය තුළ අන්තර්ගත
යම් සාවද්යතාවක්, හ�ෝ� යම් සාජු හ�ෝ� වක්ර අලාභ හානියක් සඳහා තුන්වන පාර්ශවික රටවල
ජාතිකයන් සඳහා රක්ෂාස්ථාන, සංක්රමණ සහ ඒකාබද්ධකරණ අරමුදල, සයිප්රස් ජනරජය,
සීමාසහිත INNOVADE LI සමාගම, සීමාසහිත CARDET සමාගම, සහ වගකීමෙන් බැදෙන/
වගකිව යුතු අධිකාරීත්වය වගකිව යුතු න�ොවේ.
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තුන්වන පාර්ශ්වික රටවල ජාතිකයන් වෙත  එහි සංස්කෘතිය, අධ්යාපනය,
ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ ස�ේවා, ආර්ථිකය, ස�ේවානියුක්තිය, දේශපාලන ක්රමය, ඉතිහාසය
සහ භූ විෂමතා සම්බන්ධයෙන් සයිප්රසය පිළිබඳ සාමාන්ය ත�ොරතුරු සැපයීමට
අරමුණු කර ගත් මාර�්ගෝපදේශයේ වැඩිදියුණු කළ අනුවාදයක් හඳුන්වා දීමට ලැබීම
සතුටකි.
දේශීය සහ යුර�ෝ�පා මට්ටම් දෙකේදීම විශ්වාසය තැබිය හැකි මුලාශ්රවලින සම්පූර්ණ
ප්රතිශ්ඨාව සහ විශ්ලේෂණය තුළින් මෙම මාර�්ගෝපදේශය පිළියෙළ කරන ලදී.
මාර�්ගෝපදේශය සයිප්රස් සාමාජය පිළිබඳව අවබ�ෝ�ධ කර ගැනීමට උපකාර කරන
බවට සහ ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධවීමේ ක්රියාවලියට පහසුකම් සපයන බවට අපේක්ෂා
කෙරේ. මම මේ අවස්ථාවේදී මෙම ව්යාපෘතියට සහය�ෝ�ගය දැක්වූ සහ මෙය
සාර්ථකව නිම කිරීමට දායක වූ සියලු දෙනාටම ස්තූතිය පුද කරමි.

ක�ොන්ස්ටන්ටින�ොස් කයිප්රියන�ෞ
යුර�ෝ�පීය අරමුදල් ඒකකයේ ප්රධානිය
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය, සයිප්රස් ජනරජය
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හඳුන්වාදීම
සයිප්රස් සමාජය තුළ තෙවන රටවල ජාතිකයින්ගේ (TCN) ඒකාබද්ධවීමට පහසුකම්
සැපයීමට සහය වීමට සයිප්රස් ත�ොරතුරු මාර�්ගෝපදේශය සයිප්රසය පිළිබඳ සාමාන්ය
ත�ොරතුරු සපයයි. මූලික දෛනික ක්රියාකාරකම්, අයිතිවාසිකම් සහ බැඳියාවන්
ගණනාවක් වෙත ප්රවේශය සම්බන්ධව TCN සහ දේශීය ප්රජාව අතර අන්යෝන්ය
ගරුත්වය සහ ඇගයීම උසස් කිරීම ද එයින් කෙරේ. සයිප්රසයේ ආර්ථික, සමාජයීය
සහ සංස්කෘතික ජීවිතය තුළ TCN ගේ ප්රමාණවත් සහභාගීත්වයට සහය දැක්වීම
මාර�්ගෝපදේශයේ මූලික පරමාර්ථයයි.
පහත පරිච්ඡේදවලින් සයිප්රස් ත�ොරතුරු මාර�්ගෝපදේශය සංයුක්ත වේ:
1. භූවිෂමතා: සයිප්රසයේ භූවිෂමතා, දේශගුණ සහ ස්වාභාවික පරිසරය පිළිබඳ
ත�ොරතුරු මෙන්ම ප්රධාන නගරවල ජනවිකාස විස්තර සහ කෙටි ඉදිරිපත්
කිරීමක් එයට ඇතුළත් වේ.
2. ඉතිහාසය: එය කලානුරූපී ක්රමයකින් ප්රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට අද
දක්වා සයිප්රසයේ ඉතිහාසය විදහා දක්වයි.
3. සංස්කෘතිය: එය සයිප්රස් සංස්කෘතිය, චාරිත්ර සහ සම්ප්රදායයන්ගේ වැදගත්
මූලිකාංග කෙටියෙන් දක්වයි.
4. දේශපාලන පද්ධතිය: එය සයිප්රස් දේශපාලන ක්රමය, ප්රජා සහභාගීත්වය
සඳහා පටිපාටි සහ යුර�ෝ�පා සංගමය තුළ සයිප්රසය සාමාජිකත්වය ලබා
ගැනීමේ ප්රතිලාභ පෙන්නුම් කරයි.
5. ආර්ථිකය: එය TCN හට ලැබෙන විකල්පවලට සම්බන්ධව බැංකුකරණ
සහ බදුකරණ ක්රමය පිළිබඳ නිශ්චිත අවධාරණය ඇතිව සයිප්රසයේ
ආර්ථිකය පෙන්නුම් කරයි.
6. රැකියා සහ කම්කරු: රැකියා ආකාර සහ TCN වෙනුවෙන් වගකිවයුතු
ප�ොදු නිය�ෝ�ජිතායතන, රැකියා සම්බන්ධතා සහ නේවාසික තත්ත්වය
වෙත ය�ොමුව ඇතිව දේශීය ශ්රම වෙළඳප�ොළ පිළිබඳව දළ විශ්ලේෂණයක්
සපයයි.
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7. අධ්යාපනය: TCNගේ අයිතිවාසිකම් පෙන්නුම් කරමින් එය සයිප්රසයේ
අධ්යාපන ක්රමය පිළිබඳව කෙටියෙන් දක්වයි.
8. ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය සහ සමාජ රක්ෂණ ස�ේවා: එය TCNගේ අයිතිවාසිකම්
සහ වගකීම් සමඟ සයිප්රසයේ ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ පද්ධතිය ගැන සාකච්ඡා
කරන අතර TCN සඳහා වන සමාජ රක්ෂණ ස�ේවාවලට අදාළ ගැටලු
සඳහන් කරයි.
9. පහසුකම් වෙත ප්රවේශය: එය ජලය, විදුලිය, විදුලි සංදේශ ස�ේවාවන්,
අන්තර්ජාලය, ප්රවාහන සහ තැපැල් ස�ේවා වැනි උපය�ෝ�ගීතා ස�ේවා
ලැයිස්තුවකට පිවිසෙන ආකාරය ගැන ත�ොරතුරු සපයයි.
10. ප්රය�ෝ�ජනවත් සබඳතා: එය ප්රය�ෝ�ජනවත් ස�ේවා, බලධාරීන් සහ සංවිධාන
පිළිබඳ සබඳතා විස්තර සපයයි.

වැඩිදියුණු කළ ලිපිලේඛන බලයලත් රාජ්ය ආයතන වෙතින් ලැබෙන මූලාශ්ර සහ
මාධ්යය සහ ත�ොරතුරු කාර්යාලය, සයිප්රස් ජනරජයේ නිල ද්වාරය, සහ සයිප්රස්
සංචාරක සංවිධානය, සහ වෙනත් සංවිධාන මගින් ලැබෙන ප්රකාශන මත පදනම්
වේ. එයට අමතරව, සම්මුඛ සාකච්ඡා ගණනාවක් අදාළ ප්රදේශ තුළ කාර්යවල නිරත
නිලධාරීන්/වෘත්තිකයින් සමඟ පවත්වන ලදී.
සයිප්රස් ත�ොරතුරු මාර�්ගෝපදේශය සීමාසහිත CARDET සමාගම නම් අන්තර්ජාතික
පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානයේ (www.innovade.eu) සහය�ෝ�ගයෙන්,
සීමාසහිත INNOVADE LI සමාගම නම් උපදේශන ආයතනය (www.cardet.org)
විසින් වැඩිදියුණු කරන ලදී. බැඳෙන/වගකිව යුතු අධිකාරිත්වය සයිප්රස ජනරජයේ
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශයේ රක්ෂාස්ථාන, සංක්රමණ සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ
අරමුදල වේ. තුන්වන පාර්ශ්වික රටවල ජාතිකයින් (90%) සහ සයිප්රස් ජනරජය
(10%) සඳහා වන යුර�ෝ�පා රක්ෂාස්ථාන, සංක්රමණ සහ ඒකාබද්ධකරණ අරමුදල
(AMIF) මගින් ව්යාපෘතියට සම-අරමුදල් සපයන ලදී.
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රටේ දළ විශ්ලේෂණය
නිල නම

ජනගහනය

අගනුවර
විශාලත්වය

සයිප්රස් ජනරජය
940,100 / 848.300 (සයිප්රස් ජනරජය විසින් පාලන කරනු ලබන ප්රදේශ). (Cystat, 2015)
මුළු ජනගහන සංඛ්යාවට තුර්කියේ සිට ආ නීති විර�ෝ�ධී පදිංචිකරුවන් ඇතුළත් න�ොවේ.
ප්රජාවට අනුව ඇස්තමේන්තු කළ සැදුම වන්නේ:
- ග්රීක සයිප්රස් ප්රජාව 701,000 හ�ෝ� 74.5%
- තුර්කි සයිප්රස් ප්රජාව 91,800 හ�ෝ� 9.8%
- විදේශ නේවාසිකයින් 147,300 හ�ෝ� 15.7%
නික�ෝ�සියා

ආනයන

වර්ග කි.මී. 9,251
- මධ්යධරණි
- උණුසුම්, කර්කෂ ග්රීෂ්ම සෘතුව සහ සිසිල් ශීත සෘතුව
- මධ්යන්ය උෂ්ණත්වය 19.2 °C (67 °F)
- මධ්යන්ය සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාව 61.7%
ග්රීක, තුර්කි (ඉංග්රීසි ද විශාල වශයෙන් කථා කරනු ලබයි)
- ක්රිස්තියානි සත්යලබ්ධික 78%
- මුස්ලිම්: 18%
- මැර�ෝ�නිට්වරු, ආර්මේනියානුවන්, ලතින්වරු 4%
- පිරිමි: 79.8 (CyStat, 2015)
- ගැහැනු: 83.5 (2015)
පාරිභ�ෝ�ජන භාණ්ඩ, ඛනිජ තෙල් සහ ලිහිසි තෙල්, යන්ත්රෝපකරණ, ප්රවාහන උපකරණ

අපනයන

පැඟිරි, අර්තාපල්, ඖෂධ, සිමෙන්ති, ඇඳුම්, ඔලිව් නිෂ්පාදන, කිරි නිෂ්පාදන

දේශගුණය
රාජ්ය භාෂා
ආගමික කණ්ඩායම්
ආයු අපේක්ෂාව

ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇ.ඩ�ො. 23,351 (2016)
වලංගු මුදල

යූර�ෝ� (EUR)

විනිමය අනුපාතය

1 යූර�ෝ� = 1.055 ඇ.ඩ�ො. (9 March 2017)

අන්තර්ජාල රටේ කේතය

.cy සහ .eu (EU සාමාජිකයා ලෙස)

දුරකථන රටේ කේතය

+357

GDP: දළ දේශීය නිෂ්පාදනය – යම් කාලපරිච්ඡේදයක් තුළදී රට තුළ නිපදවූ සියලුම භාණ්ඩ සහ ස�ේවාවල වෙළඳප�ොළ වටිනාකම වන්නේ එයයි.
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භූවිෂමතා
geography

භූවිෂමතා
1.1 භූග�ෝ�ලීය ස්ථානය
සිසිලි සහ සාර්ඩිනියා දූපත්වලට පසු, සයිප්රසය වර්ග කිල�ෝ� මීටර් 9,251ක භූමියක්
සහිතව මධ්යධරණි මුහුදේ තෙවන විශාලතම දූපත වේ. එය ග්රීසියෙන් කි.මි. 380ක්
(ර�ෝ�ඩ්ස් – කර්පත�ොස් දූපත්), මිසරයට උතුරින් කි.මි. 300ක්, සිරියාවට බටහිරින්
කි.මි. 105ක්, සහ තුර්කියට දකුණින් කි.මි. 75ක් දුරින් මධ්යධරණි මුහුදේ ඊසාන
ක�ොනේ පිහිටා ඇත.
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1.2 කාලගුණය – දේශගුණය
සයිප්රසයට උණුසුම් වියළි ග්රීෂ්ම සෘතු සහ වැසි සහිත මෘදු ශීත කාලයක් සහිත
මධ්යධරණි දේශගුණයකින් ලක්ෂණය වූ එකකි. වර්ෂය පුරාම, ආර්ධතා මට්ටම් 65%
- 95% අතර තිබේ. ග්රීෂ්ම සෘතු මාසය මුළුල්ලේ එක් දිනකට පැය 11.5ක දීප්දිමත්
හිරු එළියක් සහ ශීත සෘතුවේදී පැය 5.5ක හිරු එළියක් සයිප්රසයට ලැබේ. සයිප්රයයේ
විවිධ ප්රදේශ තුළ ග්රීෂ්ම හා ශීත සෘතු කාලවලදී අවම සහ උපරිම උෂ්ණත්වයෙහි
සාමාන්යය පහත වගුවෙන් දැක්වේ.

සාමාන්ය අවම සහ උපරිම උෂ්ණත්ව
නගර/ප්රදේශ

ශීත සෘතුවේදී අවම
උෂ්ණත්වයේ සාමාන්යය

ග්රීෂ්ම සෘතුවේදී උපරිම
උෂ්ණත්වයේ සාමාන්යය

නික�ෝ�සියා

23-10 0 C

37-44 0 C

ලිමාස�ෝ�ල්

22-12 0 C

34-42 0 C

ලර්නාකා

22-11 0 C

33-40 0 C

පාෆ�ොස්

23-12 0 C

30-35 0 C

ප්රොඩ්රොම�ොස්
(ටෘෘඩ�ොස්)

14-6 0 C

27-35 0 C

ෆමගුස්ටා

21-11 0 C

32-38 0 C

1.3 ස්වාභාවික පරිසරය
සයිප්රසයෙහි ප්රධාන කඳු ප්රදේශ දෙකක් තිබේ: දූපතේ නිරිතදිග ඔස�්සේ ඇති ටෘෘඩ�ොස්
කඳුවැටිය, සහ සයිප්රසයේ උතුරු වෙරළ තීරය දිගේ ඇති පෙන්ටඩක්ටිල�ොස් කඳුවැටිය.
ටෘෘඩ�ොස්හී උසම කඳු මුඳුන උසින් මීටර් 1,951ක් සහිත ඔලිම්පස් කන්ද වේ.
සයිප්රසයේ වෘක්ෂලතාවලට ප�ොදු සහ දුර්ලභ වර්ගයේ විවිධ ශාක විශ�ේෂ අයත් වේ.
භූ දර්ශනයේ විවිධත්වය සහ රූප දර්ශනය අතර සංකලනය වෘක්ෂලතා සම්පත සහ
ස්වාභාවික සංචිත මෙහෙයවනු ලබන අතර, දූපතේ ජීවත්වන බ�ොහ�ෝ� සත්ත්වයන්ට
අත්යවශ්ය වේ. සුවිශ�ේෂී සතෙක් සහ කැලෑ බැටළුවාගේ උප විශ�ේෂයක් වන “සයිප්රස්
ම�ොවුෆ�්ලොන්" සයිප්රසයේ ජාතික සංකේතය වෙයි,
එය දූපතේ ආරක්ෂා කරනු ලබන සම්භවයන්ගෙන් එකකි.
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සයිප්රස් ම�ොවුෆ�්ලොන්
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

1.4 ජනවිකාස ත�ොරතුරු
සයිප්රස් ජනරජයේ සංඛ්යාලේඛන ස�ේවය මගින් සකස් කරන ලද, 2015 ජනවිකාස
වාර්තාවට අනුව, 2011දී ඇස්තමේන්තුව පරිදි, සයිප්රසයේ සමස්ත ජනගහනය
848,300 දෙනෙක් විය.

1.5 නගර – දිස්ත්රික්ක
සයිප්රසය දිස්ත්රික්ක 6කට බෙදේ, ඒවායේ පරිපාලන අගනුවරින් ඒවා නම් කෙරිණ.
ඒවානම්:


නික�ෝ�සියා



ලිමාස�ෝ�ල්



ලර්නාකා



පාෆ�ොස්



ෆමගුස්ටා



කයිරෙනියා

සෑම දිස්ත්රික්කයක්ම අභ්යන්තර අමාත්යාංශයට වාර්තා කරන දිස්ත්රික් නිළධාරියෙක්
විසින් පරිපාලන කරනු ලබයි. දිස්ත්රික් නිලධාරියා ඔහුගේ/ඇයගේ දිස්ත්රික්කය තුළ
සියලුම අමාත්යාංශ කාර්ය සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරයි.

නික�ෝ�සියාවේ අවට දර්ශනය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය
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නික�ෝ�සියා
නික�ෝ�සියා සයිප්රසයේ අගනුවර වන අතර, සයිප්රසයේ මැදින් පිහිටා ඇත. එය
නවීන, වාණිජ මධ්යස්ථානයක් සහ ව්යාපාර මධ්යස්ථානයකි. රජයේ කාර්යාලවල,
ස�ේවාවල සහ අධිකාරිවල මධ්යස්ථානය එයයි. මෙයට ජනාධිපති මන්දිරය,
පාර්ලිමේන්තුව, අමාත්යාංශ, විදේශ තානාපති සහ ක�ොන්සල් කාර්යාල මෙන්ම TCN
හට ප්රය�ෝ�ජනවත් විය හැකි රාජ්ය ස�ේවා සහ දෙපාර්තමේන්තුවල මූලස්ථාන ඇතුළත්
වේ. එහි ව්යාපාරකි පරිසරය සඳහා ප්රසිද්ධ නික�ෝ�සියා නගරයේ බ�ොහ�ෝ� ප්රධාන
දේශීය හා විදේශීය සමාගම්වල මුලස්ථාන ද පිහිටා ඇත. නීතියට අනුව නික�ෝ�සියා
දිස්ත්රික්කයේ ජනගහනය 330,000 දෙනෙක් බව ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන අතර,
නාගරික ප්රදේශවල නේවාසිකයින්ගේ සංඛ්යාව 241,400 දෙනෙකි (CyStat, 2016).

නැරඹිය යුතු ස්ථාන
ලෙඩ්රා වීදිය: නික�ෝ�සියා පැරණි නගරයේ පිහිටා ඇති, ලෙඩ්රා වීදිය වැඩියෙන්ම පදික
වේදිකාවල විකිණීමට තබා ඇති නගරයේ කාර්ය බහුලම භාණ්ඩ මිලට ගැනීමේ
ප්රදේශයයි. විශාල දෙපාර්තමේන්තු ගබඩා සහ ආපන ශාලා වීදියේ ප්රධාන ලක්ෂණ
වේ.
අතලස්සා ජාතික වන උද්යානය: අග නගරයේ ගිනික�ොන ක�ොටස�ේ පිහිටා ඇති,
අතලස්සා ජාතික වන උද්යානය දේශීය ශාක සහ සත්ත්වයින් ඇතුළත් වන අතිවිශාල
හරිත ප්රදේශයකි. උද්යානය වන සහ වගා පර්යේෂණ සඳහා භාවිත කරන අතර
වින�ෝ�දාත්මක කාර්ය සඳහා ස්ථානයක් සපයයි.
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ලෙඩ්රා වීදිය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

ලිමාස�ෝ�ල්
180,300ක ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනයක් සහිතව ලිමාස�ෝ�ල් යනු දූපතේ දෙවන
විශාලතම නගරයයි; මෙම සංඛ්යාව ලිමාස�ෝ�ල් නාගරික ප්රදේශවලට අදාළ වන අතර
දිස්ත්රික්කය තුළ නීතියට අනුව ජීවත්වන ජනගහනය 237,000කට ඇස්තමේන්තු
කෙරේ (CyStat, 2016). ලිමාස�ෝ�ල් දූපතේ ප්රධාන වරායට ඉඩ සලසන අතර ප්රධාන
සංචාරක නවාතැනකි. එය රටේ ප්රධාන වයින් නිපදවන ස්ථානවලට ද නිවහනකි.
නගරය දූපතේ වඩාත්ම අලංකාර උත්සව දෙකක් සඳහා ප්රසිද්ධය: සම්භවයන්
පුරාතන යුගයට පෙරළා ගෙන යන, වසන්ත සමයෙහි කානිවල් උත්සව මෙන්ම සෑම
සැප්තැම්බර් මාසයකදීම පවත්වනු ලබන වයින් උත්සවය.
ලිමාස�ොල් - ක�ොල�ොස්සි
මධ්යකාලීන යුගයට අයත් මාලිගාව
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

නැරඹිය යුතු ස්ථාන
ලිමාස�ෝ�ල් මධ්යතන මාලිගය/ක�ෞතුකාගාරය: 13 වැනි සියවස�ේ මධ්ය කාලීන
යුගයට අයත් මාලිගාව, පැරණි නගරයේ මැද ක�ොටස�ේ පිහිටා ඇති අතර එහි රක්ෂිත
මධ්ය කාලීන නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා එය ප්රචලිතය. එහි සයිප්රසයේ මධ්ය කාලීන
ක�ෞතුකාගාරය තිබේ.
ප�ොදු උද්යාන: ප�ොදු උද්යාන සෑම සැප්තැම්බර් මාසයකම වයින් උත්සවය සිදුවන
ලිමාස�ෝ�ල්හි මුහුදුබඩ මාර්ගය දිගේ පිහිටා ඇත.
ලිමාස�ෝ�ල් නිකේතන වරාය: නව ලිමාස�ෝ�ල් නිකේතන වරාය සහ ජල මුහුණත්
සංවර්ධනය 2014 දී විවෘත කරන ලදී. එයට උසස් නිවාස සහ ආපනශාලා සහ කඩ
සාප්පු සහිත පූර්ණ ස�ේවා නිකේතන වරායක් ඒකාබද්ධ වේ.
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ලර්නාකා
ලර්නාකා එහි නිකේතන වරාය, එහි පාම් ගස් සහිත වෙරළබඩ තීරය දිගේ සක්මන්
කිරීම, සහ එහි ඉමහත් ඓතිහාසික සහ සංස්කෘතික වැදගත්කම සඳහා අවශ්යම වන
ක්රිස්තියානි සහ ඉස්ලාම් පල්ලි සඳහා ජනප්රිය මුහුදුබඩ නගරයකි. ලර්නාකාහි නාගරික
ප්රදේශවල ජනගහනය 84,900 දෙනෙක් වන අතර, නීතියට අනුව දිස්ත්රික්කයේ
නේවාසිකයින්ගේ සංඛ්යාව ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන්නේ 144,200 දෙනෙකි
(CyStat, 2016). දූපතේ විශාලතම ගුවන් ත�ොටුපළ වන, ලර්නාකා ජාත්යන්තර ගුවන්
ත�ොටුපළ නගරයේ අවට ප්රදේශයේ පිහිටා ඇත. ගුවන් ත�ොටුපලේ නැගෙනහිර
පැත්තේ, මැකන්සී වෙරළ�ේ ජනතාවට වින�ෝ�ද විය හැක.

ලර්නාකා ලුණු විල, අලිකි
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

නැරඹිය යුතු ස්ථාන
ලර්නාකා ලුණු විල: රණ හංසයින් වැනි සංක්රමණික කුරුල්ලන් තම සංක්රමණ ගමන්
මාර්ගවලදී මෙම අවට විලෙන් සරණ ස�ොයයි. ලුණු විල හලා සුල්තාන් ටැකේ
මුස්ලිම් පල්ලියට යාබදව පිහිටා ඇත.
ෆිනික�ොවුඩස් වෙරළ: ප්රදේශවාසීන් විසින් "ෆිනික�ොවුඩස්" ලෙස හඳුන් වනු ලබන
පාම් ගස් වෙරළ, සෑම වර්ෂයකම මිනිසුන් දහස් ගණනින් නරඹන, සයිප්රසය තුළ
වඩාත් ජනප්රිය වෙරළවලින් එකකි. වෙරළ තීරය දිගට ඇති ප්රදේශය නගරයේ
සම්බන්ධ ස්ථානය වන අතර එය ආපනශාලා, බීමහල් සහ සුරාසැල් සඳහා ප්රචලිතය.
එම ප්රදේශය ග්රීෂ්ම සෘතුවේදී තුන් දින ලර්නාකා "කැටැක්ලිස්මස් ප�ොළ" සඳහා වන
ස්ථානය වශයෙන් ක්රියා කරයි.
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ෆිනික�ොවුඩස් වෙරළ
ඡායාරූප: මාධ්ය ප්රකාශන සහ ත�ොරතුරු
කාර්යාලය 2010
(බහුමාධ්යය ඉදිරිපත් කිරීම)

පාෆ�ොස්
සයිප්රසයේ නිරිතදිගට පිහිටා ඇති පාෆ�ොස්හි නාගරික ජනගහනය 63,600ක් ලෙස
ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, නීතිය අනුව දිස්ත්රික්කයේ ජනගහනය 90,200
දෙනෙක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත (CyStat, 2016). පාෆ�ොස් පුරාතන යුගයේ
විශාල කලකට දූපතේ ප්රධාන අගනුවර විය. පැප�ෝ�ස් ජාත්යන්තර ගුවන් ත�ොටුපළ
රටේ දෙවන විශාලතම ගුවන් ත�ොටුපළ වේ. නගරයේ පිහිටීම සහ රටේ අගනුවර සිට
දුර හ�ේතු ක�ොට ගෙන සියලුම රාජ්ය ස�ේවාවලට පළාත්බද පුද්ගලයින්ට වඩා හ�ොඳ
ස�ේවයක් ලබා දීම සඳහා පළාත්බද කාර්යාල පවත්වා ගනු ලැබේ.

නැරඹිය යුතු ස්ථාන

පෙට්රා ට�ෝ� ර�ොමිය�ෝ�
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

පෙට්රා ට�ෝ� ර�ොමිය�ෝ� – අෆ�්රොඩයිට් ගල් පර්වතය: "පෙට්රා ට�ෝ� ර�ොමිය�ෝ�"
ලිමාස�ෝ�ල් සහ පාෆ�ොස් අතර පිහිටා ඇත. ග්රීක මිත්යා ප්රබන්ධ අනුව, අෆ�්රොඩයිට්
යනු මෙම ප්රදේශය තුළ මුහුදු පෙනවලින් නැඟී ආ අලංකාරයේ සහ ආදරයේ දෙවඟන
වෙයි. "පෙට්රා ට�ෝ� ර�ොමිය�ෝ�" සරසින්වරුන් වෙත විශාල ගලක් ඔසවමින් ඔවුන්ගේ
නැව් විනාශ කිරීමෙන්, ඔවුන් දූපත ආක්රමණ කිරීම වැළැක්වූ බයිසන්තීය වීරයාවන
ඩිගනිස් අක්රිටාගේ පුරාවෘත්තියට සම්බන්ධ කෙරේ. පර්වතය තවම එම ස්ථානයේ
පවතින අතර, එහි නම ප්රදේශයට ලැබී ඇත.
අකාමාස් ජාතික උද්යානය: අකාමාස් ජාතික උයන වන හා සත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන්
සයිප්රසයෙහි ප�ොහ�ොසත්ම සහ වඩාත් සුන්දර ස්ථානය ලෙසින් ප්රකට වන අතර එය
විවිධ වර්ගයේ කුරුල්ලන්ට සහ ක්ෂීරපායී සතුන් සඳහා සෙවනක් වශයෙන් භාවිත
කෙරේ. උද්යානයෙන් සැලකිය යුතු ක�ොටසක් සයිප්රස් වන දෙපාර්තමේන්තුවේ
ආරක්ෂාව යටතේ පවතී.

අකාමාස් ජාතික උද්යානය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය
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ෆමගුස්ටා
ෆමගුස්ටා සයිප්රසයේ වඩාත්ම ප්රසිද්ධ සංචාරක ස්ථානය, මෙන්ම 1974 තුර්කි
ආක්රමණයට පෙර එහි වඩාත් වැදගත් වාණිජ මධ්යස්ථානය විය. ෆමගුස්ටා නගරය
සහ එම දිස්ත්රික්කයේ විශාලතම ක�ොටස තුර්කි වැසියන්ගේ පදිංචිවීම හ�ේතු ක�ොට
ගෙන සයිප්රස් ජනරජය විසින් නිසි පරිදි පාලන න�ොකෙරේ. ප්රදේශයේ පිහිටි අයියා
නාපා සහ ප්රොටරාස් ජනප්රිය සංචාරක නිකේතන ලෙස වෙනස් ක�ොට ඇත.

මුහුදු දර්ශනය - ෆමගුස්ටා ප්රදේශය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

නැරඹිය යුතු ස්ථාන
කේප් ග්රෙක�ෝ�: කව�ෝ� ග්රෙක�ෝ� යන නමින්ද හඳුන්වන කේප් ග්රෙක�ෝ�, ජාතික වන
උද්යානයක් සහ ආරක්ෂිත ප්රදේශයක් වන අතර විශිෂ්ඨතම ප්රපාත නිර්මාණ අගය කළ
හැකි අද්විතීය ස්වාභාවික සුන්දර ප්රදේශයක් වශයෙන් ප්රකාශයට පත්කර ඇත. එය
නිරිතදිග වෙරළ�ේ, අයියා නාපා සහ ප්රොටරාස් අතර පිහිටා ඇති අතර. එය කිමිදීම
සහ අලංකාර මුහුදු ල�ෝ�කය ගවේෂණය කිරීම සඳහා ජනප්රිය ස්ථානයකින් යුක්ත වේ.
කේප් ග්රෙක�ෝ�
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක
සංවිධානය
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කයිරෙනියා
සයිප්රසයේ උතුරු වෙරළ�ේ පිහිටා ඇති කයිරෙනියා, දූපතේ සියලුම දිස්ත්රික්ක හයෙන්
කුඩාම දිස්ත්රික්කයයි. පෙන්ටඩක්ටිල�ොස් කඳුකරයට කයිරෙනියා කඳුකර කලාපයේ
බටහිර අර්ධය අයත් වේ. තුර්කි ආක්රමණය හ�ේතුවෙන් 1974දී ග්රීක සයිප්රස් වැසියන්ට
නගරයෙන් පිටවන ලෙස බල කරන ලදී. එතැන් පටන්, නගරය සයිප්රස් ජනරජයේ
කාර්යක්ෂම පාලනය යටතේ න�ොමැත.
කයිරෙනියා වරාය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ ත�ොරතුරු
කාර්යාලය
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ඉතිහාසය
history

ඉතිහාසය
2.1 හඳුන්වාදීම
සයිප්රසය මහද්වීප තුනෙහි හරස් මාර්ගයේ පිහිටා ඇත – ආසියාව, අප්රිකාව සහ
යුර�ෝ�පය. නැගෙනහිර සහ බටහිර අතර පිහිටි එහි භූග�ෝ�ලීය සහ උපායමාර්ගික
පිහිටුම පුරාතනයේ සිටම සයිප්රසය ආකර්ෂණයේ අග්රයක් බවට පත් කර ඇත්තේ,
ප්රතිඵලය ලෙස අනෙකුත් ජාතීන්ගේ සහ ශිෂ්ටාචාරවල ආක්රමණයට න�ොනැවතී
ලක් වෙමිනි. පහත වගුව දිවයිනේ වඩාත්ම වැදගත් ඓතිහාසික වකවානු පිළිබඳව
කෙටියෙන් දක්වයි.

සයිප්රසයේ ඓතිහාසික වකවානු පිළිබඳ කෙටි සමාල�ෝ�චනය
දිනය
ක්රි.පූ. 8200-1050

ක්රි.පූ. 1050 ක්රි.ව. 330

ක්රි.ව. 330-1191

ක්රි.ව. 1191-1489

ක්රි.ව. 1489-1571

වකවානුව
ප්රාග් ඓතිහාසික
සමය

ජයාමිතික,
පුරාතන,
සම්භාව්ය,
හෙලනිස්තික සහ
ර�ෝ�ම වකවානුව

බයිසන්තීය යුගය

ෆ්රෑන්කීය යුගය

වැනීසියානු
පාලනය

මූලික සන්ධිස්ථාන


තඹ ස�ොයා ගැනීම



සයිප්රසය විශාලතම තඹ නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානවලින් එකක්
බවට පත්වෙයි



සයිප්රසය මධ්යධරණි නිම්න බිමේ ප්රධාන සංස්කෘතික
මධ්යස්ථානවලින් එකක් බවට සංවර්ධනය වේ



පිළිවෙළින් අසීරියාවට, මිසරයට සහ පර්සියාවට සයිප්රසයේ
යටත් වීම



මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් අධිරාජ්යයා
සයිප්රසය නිදහස් කර ගැනීම

පර්සියානුවන්ගෙන්



ර�ෝ�ම යුගය තුළ සයිප්රසය ර�ෝ�ම පරිපාලන පද්ධතිය උකහා ගනී



සයිප්රස් පල්ලියෙහි ස්වයංනායකත්වය පිළිගැනීම



සයිප්රසයට එරෙහි ප්රථම විනාශකාරී අරාබි වැටලීම



රිචර්ඩ් රජු හෙවත් සිංහ හදවත විසින් සයිප්රසය ජය ගැනීම



රිචර්ඩ් රජු සයිප්රසය ෆ්රූන්ක්වරුන්ට විකිණීම



ලතින් පල්ලියේ පැවරීම



ෆ්රෑන්ක්වරු සයිප්රස් රාජධානිය වැනීසියානුවන්ට පවරා දීම



නික�ෝ�සියාවේ සහ ෆමගුස්ටාවේ වැනීසියානු ප්රාකාර ඉදි කෙරිණි



ග්රීක පාසල් ඇති කිරීම



සයිප්රසය ඔට�ොමන්වරුන් විසින් ආක්රමණය කිරීම
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ක්රි.ව. 1571-1878

ක්රි.ව. 1878-1960

ක්රි.ව. 1960 වත්මන් දින

ඔට�ොමන්
පාලනය

බ්රිතාන්ය පාලනය

නිදහස- වත්මන්
දින



පාසල් පිහිටුවීම ඔස�්සේ ග්රීක භාෂාව සහ ආගම සංරක්ෂණ කිරීම
සඳහා පල්ලියේ අරගලය



ඔට�ෝ�මන් ආධිපත්යයට එරෙහිව කැරලි කිරීමට සූදානම්
කිරීමේ ච�ෝ�දනාව මත අගගුරු කයිප්රියන�ොස් කයිප්රියන�ොස්
සහ අනෙකුත් බිෂප්වරුන් එල්ලා මැරීම



තුර්කිය විසින් සයිප්රසය එංගලන්තයට පවරා දෙනු ලබයි



බ්රිතාන්යවරුන් විසින් සයිප්රසයේ පරිපාලන සහ නීති පද්ධතිය
යළි සංවිධානය කිරීම



ΕΟΚΑ (සයිප්රස් සටන්කාමීන්ගේ ජාතික සංවිධානය) විසින්
කළ බ්රිතාන්ය පාලනයට එරෙහි ග්රීක සයිප්රස් අරගලය 19551959



වසර 4ක අරගලය සහ ලන්ඩන්-සූරිච් ගිවිසුම් අවසන් වීමත් සමඟ,
සයිප්රසය නිදහස් ජනරජයක් ලෙස ප්රකාශිත කෙරුණි (1960)



රාජ්ය ව්යුහවලින් තුර්කි සයිප්රස් ප්රජාව ඉල්ලා අස්වෙයි (1963)



ඇතන්ස් මගින් දියත් කළ හමුදා ජුන්ටාවේ කැරැල්ල (1974)



තුර්කිය විසින් සයිප්රසය ආක්රමණ කරනු ලැබීම සහ තුර්කි
හමුදා විසින් දිවයිනෙන් 37% ක් අත්කර ගැනීම (1974)



සයිප්රස් ජනරජය යුර�ෝ�පා සංගමයට එක් වෙයි (2004); 1974
සිට තුර්කිය විසින් ආක්රමණය කරනු ලැබූ ප්රදේශවල හවුලේ
නීතිය යෙදීම අත්හිටුවා ඇත



යූර�ෝ� පිළිගැනීම (2008)

මීළඟ ක�ොටස් වලින් එක් එක් වකවානුව පිළිබඳ විස්තරයක් දැක් වේ.

2.2 ප්රාග් ඓතිහාසික සමය (ක්රි.පූ. 8200-1050)
මෙම වකවානුව තුළ, ප්රදේශයේ ජනතාව ප්රධාන වශයෙන් මසුන් ඇල්ලීමේ, දඩයම්
කිරීමේ සහ ග�ොවිතැන්වල යෙදී සිටියහ. තඹ ස�ොයා ගැනීම දිවයිනේ වාසීන්ගේ
ජීවිතවලට සහ සංස්කෘතියට වෙනස්කම් සහ සංවර්ධනය එක් කළ ප්රධාන අංගයක්
විය. සයිප්රසය තඹ නිෂ්පාදනයේ සහ වෙළදාමේ ප්රධාන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් විය.
13 වන සියවස අග භාගය දිවයින තුළ පළමු ආචියන් ග්රීක ජාතිකයන් ජනාවාස පිහිටුවා
ගැනීම සනිටුහන් කරයි.

2.3 ජ්යාමිතික යුගයේ සිට ර�ෝ�ම යුගය දක්වා (ක්රි. පූ. 1050-ක්රි.ව. 330)
ජ්යාමිතික, පුරාතන සහ සම්භාව්ය යුගය
මෙම වකවානුව තුළ, සයිප්රසයේ නගර රාජ්ය ඒවායේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර
ගැනීමට අරගල කළ නමුත් අවසානයේ දී විදේශීය ආක්රමණිකයන් ඔවුන් පරාජය කර
අනුක්රමයෙන් ජය ගත්හ. අසීරියානුවන්, මිසර ජාතිකයින් සහ පර්සියානුවන් මෙම
ආක්රමණිකයන්ට ඇතුළත් වූහ. එම කාලයේදීම, සයිප්රසය මධ්යධරණි කලාපය තුළ
අද්විතීය සංස්කෘතික සහ දේශපාලන කේන්ද්රයක් බවට පරිවර්තනය විය.
30 | සයිප්රස් මඟප

තඹ කාසි
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන
සහ ත�ොරතුරු කාර්යාලය

හෙලනිස්තික යුගය
මැසිඩ�ෝ�නියාවේ රජු වූ, මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් රජු, ක්රි. පූ. 332 දී සයිප්රස් දූපත සිය
අධිරාජ්යයට ඈදා ගනිමින් සයිප්රසය පර්සියානුවන්ගෙන් නිදහස් කර ගත්තේය.
අලුතින් පිහිටුවන ලද නගර රාජ්ය අහ�ෝ�සි කර දිවයින එක්සේසත් කෙරිණි. පාෆ�ොස්
නිල වශයෙන් අගනුවර ලෙස ප්රකාශ කරන ලදී. ඉන්පසු දිවයින තුළ ඇති වූ සාමකාමී
තත්ත්වය ඉතා සශ්රීක යුගයක් වෙත ගෙන ගියේය. ක්රි. පූ. 58 දී සයිප්රසය බයිසන්තීය
නැගෙනහිර ර�ෝ�ම අධිරාජ්යයේ පාලනයට යටත් විය. පාෆ�ොස් හි දක්නට ලැබෙන
"රජවරුන්ගේ ස�ොහ�ොන් ගර්භ" වලින් මෙම යුගය පිළිබඳ අද්විතීය ස්මාරකයක් දක්වයි.

ර�ෝ�ම යුගය
ඔවුන්ගේ ධර්ම දූත මෙහෙය අතරතුර දිවයිනට පැමිණි ප�ෝ�ල් සහ බර්නබාස් යන ධර්ම
දූතයන් දෙදෙනා විසින් දිවයිනේ වැසියන් ක්රිස්තියානි ධර්මයට හැරවීම, ර�ෝ�මානු
යුගයේදී (ක්රි. පූ. 30 - ක්රි. ව. 330) සයිප්රස් ඉතිහාසය තුළ වූ සන්ධිස්ථානයකි. ප�ොදුවේ
ගත් විට, ර�ෝ�ම කාල පරිච්ඡේදය තුළ සයිප්රසයේ සංස්කෘතිය විශාල සංවර්ධනයක්
අත් කර ගත්තේය. ස�ෝ�ල�ෝ�යි සහ ක�ෝ�රියන් හි රංගශාලා මෙම සංවර්ධනයෙහි
අඩංගු වැදගත් උදාහරණ වලින් සමහරකි.

රජවරුන්ගේ සෙහ�ොන්
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

2.4 බයිසන්තීය යුගය (ක්රි.ව. 330-1191)
සයිප්රසයේ ස්වයං නායකත්වයක් ඇති ක්රිස්තියානි සභාව: බයිසන්තීය යුගයේ දී
සයිප්රසය, බයිසන්තීය අධිරාජ්යය ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ ර�ෝ�ම අධිරාජ්යයේ නැගෙනහිර
ක�ොටසට ඈදා ගැනිණි. සයිප්රසයේ ක්රිස්තියානි සභාවේ ස්වයං නායකත්වය සහ පූර්ණ
ස්වාධීනත්වය පවත්වාගෙන යාම සයිප්රස් පල්ලියේ මහත් උත්සාහයෙන් සඵල විය.
ක්රි.ව. 488 දී, බයිසන්තීය අධිරාජ්යා වූ සීන�ොනාස් සයිප්රස් ක්රිස්තියානි සභාවේ ස්වයං
නායකත්වය පිළිගත් අතර සයිප්රසයේ අගරදගුරුට සහ ඔහුගේ අනුප්රාප්තිකයින්ට
සම්පූර්ණ ස්වයං පාලන බලය සහ පහත දැක්වෙන ප්රතිලාභ තුන ලබා දුන්නේය:


රතු තීන්තයෙන් අත්සන් කිරීම



නිල උත්සව අතරතුර දී රතු පැහැ ල�ෝ�ගුව ඇඳීම සහ



අධිරාජ්ය සංකේතයක් දැරීම

සයිප්රස් ක්රිස්තියානි සභාවේ ස්වයං නායකත්වය අධිරාජ්යයා විසින් පිළිගැනීම
සම්බන්ධව සිය කෘතඥතාව පළ කිරීමට අදහස් කළ සයිප්රසයේ අගරදගුරු
ඇන්තෙමිය�ොස්, සලමිස් ආසන්නයේ තිබූ ධර්ම දූතයාගේ ස�ොහ�ොන් ගැබෙන්
ස�ොයා ගන්නා ලද ශාන්ත මතෙව් තුමාගේ ශුභාරංචියේ ශාන්ත බර්නබාස්තුමාගේ
අත් පිටපත එම අධිරාජ්යයාට පිරිනැමීය.

ක�ෞරිය�ෝ�හි රංගශාලාව
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරුකාර්යාලය

ධර්ම දූත බර්නබාස්ගේ ස�ොහ�ොන් ගැබ
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ ත�ොරතුරු
කාර්යාලය
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අරාබි වැටලීම්
සයිප්රසයට එරෙහි අරාබි වැටලීම් ක්රි.ව. 648-649 දී ආරම්භ විය. නයිස�්ෆ�ෝරස් II
ෆ�ෝ�කාස් අධිරාජ්යා අවසානයේ දී අරාබි ජාතිකයන් පරාජය කර දිවයින මුදා ගෙන
නික�ෝ�සියා නගරය දිවයිනේ නව අග නගරය බවට ප්රකාශ කළ�ේය. මෙම වකවානුව
තුළ බයිසන්තීයවරුන් විසින් කයික�ෝ�ස් සහ මචායිරාස්වල පිහිටි ප්රසිද්ධ තාපසාරාම
ඉදි කළහ.

ෆ්රැන්කීය යුගයේ ආරම්භය
ක්රි.ව. 1191 දී, සයිප්රසයේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම දුටු එංගලන්තයේ රජු වූ සිංහ
හදවතක් තිබූ (නිර්භීත) රිචර්ඩ් රජු දිවයින විජයග්රහණය කළ�ේය. වසරකට පසුව, එහි
වැසියන් බ්රිතාන්ය ආධිපත්යයට එරෙහිව කැරලි කළහ. සිංහ හදවතක් තිබූ (නිර්භීත)
රිචර්ඩ් රජු දිවයින පාලනය කිරීම දුෂ්කර බව වටහාගෙන, එය ගයි ද ලුසිග්නන් යන
ප්රංශ ජාතික වංශාධිපතියාට විකුණු අතර, එයින් ෆ්රැන්කීය යුගය ආරම්භ විය.

2.5 ෆ්රැන්කීය යුගය (ක්රි.ව. 1191 – 1489)
ලතින් දේවස්ථානයේ බලපෑම: ෆ්රැන්කීය වකවානුව සයිප්රස් ජනතාවට විවිධ දුක්ඛිත
තත්ත්ව, ය�ොදා ගැනීම් සහ පීඩාවන් සහිත වකවානුවක් විය. සිය ආයතන සහ භාෂාව
දිවයින තුළ ස්ථාපනය කිරීම අත්කරගත හැක්කේ ග්රීක සත්යලබ්ධික ක්රිස්තියානි
සභාව වෙනුවට ලතින් ක්රිස්තියානි සභාව පිහිටුවීම මගින් පමණක් යැයි සයිප්රසයේ සිටි
ලුසිග්නන් රාජ වංශයේ රජවරු සහ රැජිණන් (ලුසිග්නන් රජ පවුල) විශ්වාස කළ�ේය.
එබැවින්, දිවයිනේ වාසීන්ගෙන් බහුතරය ක්රිස්තියානි සත්යලබ්ධිකයන් වූ බැවින් ඔවුන්
විශාල දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්හ. මෙම වකවානුව තුළ, විදේශ වෙළඳුන්ට දුන්
වරප්රසාදවල ප්රතිඵලයක් වශයෙන් වෙරළබඩ නගරය වන ෆමගුස්ටා සැලකිය යුතු වෙළඳ
ක්රියා අත්දකින්නට විය. එම සමයේ, නික�ෝ�සියා අගනුවර බවටත් ෆ්රැන්කීය රජවරුන්ගේ
ක්රියාකාරකම් සඳහා ප්රධාන මධ්යස්ථානයක් බවටත් සංවර්ධන විය. සයිප්රසයේ ෆ්රැන්කීය
රජු, II වැනි ජේම්ස්, වැනීසියේ කැතරීනා ක�ොර්නාර�ෝ� විවාහ කර ගත්තේය. එයට
වසරකට පසු, එනම් 1473 දී, II වැනි ජේම්ස් රජු මියගිය විට, කැතරීනා ක�ොර්නාර�ෝ�
ඔහුට පසුව රජකම ගත් අතර සයිප්රසයේ රැජිණ ලෙස වහාම ප්රකාශයට පත් කෙරිණි.
උරුමක්කාරිය අවසානයේ දී දිවයින වෙනීසියට 1489 දී පවරා දුන් අතර එබැවින් සයිප්රස්
රාජධානිය එතැන් සිට වැනීසියේ සම්පූර්ණ පාලනය යටතට පත් කෙරිණි.

2.6 වැනීසියානු යුගය (ක්රි.ව. 1489 – 1571)
වැනීසියානු යුගයේ දී, එම ප්රදේශයට ඔට�ෝ�මන් අධිරාජ්යයෙන් එල්ලවන තර්ජන ඉහළ
යාම කැපී පෙනිණි. සයිප්රසය අහිමිවීමේ අන්තරාය පිළිබඳව දැන සිටි වැනීසියානුවන්
එබැවින් නික�ෝ�සියා, කයිරේනියා සහ ෆමගුස්ටා යන නගරවල ප්රකාර ඉදි කිරීම හ�ෝ�
ඉදි කර තිබූ ප්රකාර ශක්තිමත් කිරීම සිදු කළහ. ඇත්ත වශයෙන්ම, නික�ෝ�සියා සහ
ෆමගුස්ටාවල ඇති ප්රකාර මෙම වකවානුවෙන් ඉතිරි වූ ක�ොටස් දෙකකි.
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කයික�ොස් තාපසාරාමය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

සයිප්රසයේ ඔට�ෝ�මන් අධිරාජ්යය
ඔට�ෝ�මන් තුර්කි ජාතිකයින් විසින් සයිප්රසය ආක්රමණය කර, මාස 11ක කාලයක්
ඔට�ෝ�මන් තුර්කි ජාතිකයන්ට විරුද්ධව නැගී සිටි ෆමගුස්ටා නගරය හැර අනෙක්
සියලුම නගර අල්ලා ගත් පසු 1570 දක්වා ඔට�ෝ�මන් තුර්කි යුගයෙහි මූලාරම්භය
දිවයයි. 1571 දී ෆමගුස්ටා නගරය බිඳවැටීමත් සමඟ නව පාලනයක එනම් ඔට�ෝ�මන්
පාලනයේ ආරම්භය නිල වශයෙන් සලකුණු විය.

2.7 ඔට�ෝ�මන් අධිරාජ්යය (ක්රි.ව. 1571 - 1878)
ඔට�ෝ�මන් පාලනයේ ආරම්භය

ෆමගුස්ටාහි ප්රකාර
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

ලතින් ලිපිකරුවන් දිවයිනෙන් නෙරපා දැමූ අතර ඔට�ෝ�මන් පාලනයේ මුල සිටම
සයිප්රසයේ ක්රිස්තියානි සභාවට විශ�ේෂ වරප්රසාද පිරිනමන ලදී.

පල්ලියේ භූමිකාව
සයිප්රස් වැසියන්ගේ අධ්යාපනය සම්බන්ධව සයිප්රසයේ ක්රිස්තියානි සභාව වැදගත්
භූමිකාවක් රඟ දැක්විය. ඔට�ෝ�මන් පාලනය අතරතුර, සයිප්රසයේ ක්රිස්තියානි සභාව
විසින් පාසල් කීපයක් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන ගිය අතර එමගින් ග්රීක භාෂාව සහ
සත්යලබ්ධික ජනතාවගේ ආගම ආරක්ෂා කිරීමට දායක විය.

සයිප්රසය බ්රිතාන්යයට පවරාදීම
1869 දී සූවස් ඇළ කැණීම, මධ්යධරණි මුහුද සහ අරාබි බ�ොක්ක අතර උපක්රමික
වශයෙන් ඉතා වැදගත් ගමන් මඟක් විවෘත කළ බැවින් බ්රිතාන්යයින්ට සයිප්රසය
සම්බන්ධව සුවිශ�ේෂී වැදගත්කමක් ඇති විය. 1878 දී, තුර්කිය, රහස් ගිවිසුමකට
පසුව, සයිප්රසය මහා බ්රිතාන්යයට පැවරීය.

2.8 බ්රිතාන්ය පාලනය (ක්රි.ව. 1878 – 1960)
බ්රිතාන්ය පාලනයේ ආරම්භය
ග්රීක සයිප්රස් වැසියන් ග්රීසිය සමඟ එක්වීමට වූ තම ආශාව ඉටුවෙතැයි යන
විශ්වාසයෙන්, ඔට�ෝ�මන් අධිරාජ්යයේ සිට බ්රිතාන්ය අධිරාජ්ය වෙත වූ මාරුවීම
අතිශයින් වැළඳ ගත්හ. කෙස�ේ වුවත්, ඔවුන්ගේ අපේක්ෂා ඉටු න�ොවීය.
ප්රාසාදය, ඔමේරියේ පල්ලිය
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ජනමත විචාරණය
1950 ජනවාරි මස 15 වන දින ග්රීසිය සමඟ එක්වීම පිළිබඳව ජනමත විචාරණයක්
පවත් වන ලද අතර, එහි දී ග්රීක සයිප්රස්වැසියන්ගෙන් 95.7%ක් එයට පක්ෂව ඡන්දය
ප්රකාශ කළහ. ජනමත විචාරණයේ ප්රතිඵලවලින් බ්රිතාන්ය ස්ථාවරය කෙරෙහි
බලපෑමක් ඇති න�ොවීය.

නිදහස් අරගලය EOKA (1955-1959)
1955 දී, ග්රීක සයිප්රස්වැසියන් බ්රිතාන්ය පාලනයට විරුද්ධව කැරැල්ලක් ආරම්භ
කළ අතර සයිප්රස් සටන්කාමීන්ගේ ජාතික සංවිධානයේ (EOKA) නායකත්වයෙන්
අධිරාජ්ය විර�ෝ�ධී සහ ග්රීසිය සමඟ දිවයින එක්සේසත් කිරීමේ අරමුණින් ජාතික
නිදහස් අරගලයක් දියත් කෙරිණි. මෙම අරගලයෙහි ප්රතිඵලය බ්රිතාන්ය පාලනය
අවසන් කර සයිප්රසය නිදහස් කළ�ේය.

පාෆ�ොස් චතුරස්රයේදී බ්රිතාන්ය ක�ොඩිය
එසවීම
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2.9 ක්රි.ව. 1960 සයිප්රසයේ නිදහස – වත්මන් දින
සයිප්රසයේ නිදහස ප්රකාශ කිරීම
සූරීච් - ලන්ඩන් ගිවිසුම්වල ක�ොටසක් ලෙස 1959 පෙබරවාරි මස දී ගිවිසුම් අත්සන්
කරන ලද අතර, 1960 අග�ෝ�ස්තු 16 වන දින සයිප්රසය ස්වෛරී ජනරජයක් ලෙස නිල
වශයෙන් ප්රකාශයට පත් කෙරිණි. ග්රීක සයිප්රස් ජාතික III වැනි මකාරිය�ෝ�ස් අගරදගුරුතුමා
සයිප්රස් ජනරජයේ ප්රථම ජනාධිපති ලෙස ද තුර්කි සයිප්රස් ජාතික ආචාර්ය ෆසීල් කුට්චුක්
උප ජනාධිපති ලෙස ද ත�ෝ�රා පත් කර ගැනිණි. අද වන විට සයිප්රසයේ නිදහස් දිනය
ඔක�්තෝබර් මස 1 වන දින සමරනු ලබන අතර එය ජාතික නිවාඩු දිනයකි.

තුර්කි සයිප්රස් වැසියන් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීම
III වැනි මකාරිය�ෝ�ස් විසින් ය�ෝ�ජනා කරන ලද ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ
සහ පසු කාලීනව ඇති වූ අන්තර්-වාර්ගික ගැටුම් යන ව්යාජ හ�ේතු දක්වමින් 1963 දී
තුර්කි සයිප්රස් ජාතික නිලධාරීන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්
වූහ.

නිදහස් අරගලය EOKA 1955-1959
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හමුදා කුමන්ත්රණය
ඇතන්ස්වල හ�ොර තක්කඩි ජනරාල්වරයෙක් විසින් නායකත්වය දුන් සහ ඇතැම්
ග්රීක සයිප්රස් වැසියන්ගේ ආධාර ලැබූ හමුදා ජුන්ටාව විසින් 1974 ජූලි මස 15 වන දින
හමුදා කුමන්ත්රණයක් සංවිධානය කර ආණ්ඩුව පෙරළා දැමීය. III වැනි මකාරිය�ෝ�ස්
අගරදගුරුට සයිප්රසයේ පිහිටි බ්රිතාන්ය හමුදා මූලස්ථාන හරහා විදේශයට පැන යාමට
බ්රිතාන්ය රජය ආධාර කළ�ේය. ඉන්පසු ආසන්න වකවානුව තුළ, ජනරජය හමුදා
කුමන්ත්රණයේ නායකයන් නීති විර�ෝ�ධී ලෙස පාලනය කළහ.
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සූරිච්-ලන්ඩන් ගිවිසුම්
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන
සහ ත�ොරතුරු කාර්යාලය
2010 (බහුමාධ්යය ඉදිරිපත් කිරීම)

තුර්කි ආක්රමණය
එනම් 1974 ජුලි මස 20 වන දින, තුර්කිය දිවයින ආක්රමණය කිරීම සඳහා ව්යාජ
හ�ේතුවක් ලෙස හමුදා කුමන්ත්රණය ය�ොදා ගත්තේය. තුර්කි ආක්රමණය හ�ේතුවෙන්
ග්රීක සයිප්රස් වැසියන් 200,000ක් පමණ ආක්රමණයට ලක් වූ දිවයිනේ උතුරු
ක�ොටසින් අවතැන් වූ අතර එතැන් සිට සයිප්රස් ජනරජයේ භූමියෙන් 37%ක් තුර්කිය
අල්ලා ගෙන සිටියි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මෙන්ම ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සහ යුර�ෝ�පා සංගමය
විසින් ද නැවත නැවත ගන්නා ලද උත්සාහ සහ විවිධ ය�ෝ�ජනා සම්මුති තිබුණද තුර්කි
හමුදාව විසින් තවමත් සයිප්රසයේ උතුරු ක�ොටස නීති විර�ෝ�ධීව අල්ලා ගෙන සිටින
අතර අනාථ වූ සයිප්රස් වැසියන් 200,000ක් එතැන් සිට සිය නිවෙස්වලට නැවත
ග�ොස් නැති අතර සිය ගණන් පුද්ගලයින් තවමත් අතුරුදන් වී සිටිති.

සයිප්රසය යුර�ෝ�පා සංගමයට එක්වෙයි
2004 මැයි 1 දින සයිප්රසය යුර�ෝ�පා සංගමයේ පූර්ණ සාමාජිකයෙකු බවට පත් විය.
පදවි ප්රාප්ති ගිවිසුමට සයිප්රස් රජය මගින් පාලනය කරනු ලැබීම තහනම් කරනු ලැබූ
ප්රදේශ මත (තුර්කි ආක්රමණයක ප්රතිඵලයක් වශයෙන්) acquis communautaire
ක්රියාවට නැංවීම දක්වන ව්යාතිරේඛයක් අන්තර්ගත වේ. සයිප්රස් ප්රශ්නය විසඳුනු
වහාම මෙම තහනම ඉවත් කරනු ඇත. සයිප්රස් ප්රශ්නය වෙත සාධාරණ සහ ක්රියාකාරී
පිළියමක් ස�ොයා ගැනීමට උත්සාහ සිදුවෙමින් පවති.

යූර�ෝ� පිළිගැනීම
2008 ජනවාරි මාසයේදී, සයිප්රසය තම ජාතික මුදල වන සයිප්රස් පවුම වෙනුවට තම
නිල මුදල වශයෙන් යූර�ෝ� හඳුන්වා දුන්නේය.
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සංස්
කෘතිය
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සංස්කෘතිය
සයිප්රස් යනු සංස්කෘතික උරුමවලින් ප�ොහ�ොසත් දිවයිනකි. ක�ෞතුකාගාර,
පුස්තකාල, චිත්රාගාර හා නාට්යශාලා සයිප්රසයේ නියම කලා අංගවල අපූර්ව එකතු
ප්රදර්ශනය කරති. පහත පිටුවල ඔබ ක�ෞතුකාගාර සහ ස්මාරක ඇතුළුව සයිප්රසයේ
සංස්කෘතික උරුමවල සාම්පල දකියි.

3.1 ක�ෞතුකාගාර
නික�ෝ�සියා

සයිප්රස් පුරාවිද්යා ක�ෞතුකාගාරය
නික�ෝ�සියාහි සයිප්රස් පුරාවිද්යා ක�ෞතුකාගාරය දිවයිනේ ඇති පැරණිතම හා විශාලතම
ක�ෞතුකාගාරය වේ. ක�ෞතුකාගාරයේ අද්විතීය එකතුව නරඹීමෙන් ඔබට නව ශිලා
යුගයේ සිට (ක්රි.පූ. 7000-3900) බයිසන්තීය යුගය (ක්රි.ව. 330-1191) දක්වා දිව යන
සයිප්රස් ඉතිහාසය අත් විඳීමට අවස්ථාවක් ලැබේ.

සංගීතය සහ නර්තනය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

නික�ෝ�සියාහි ලෙවින්ටෙයිය�ෝ� නාගරික ක�ෞතුකාගාරය
චාක�ෝ�ශිලා යුගයේ සිට (ක්රි.පූ. 3900) වර්තමානය දක්වා නික�ෝ�සියාවේ සමාජයීය
හා ඓතිහාසික සංවර්ධනය විදහා දක්වන අගනගරයේ පිහිටි එකම ක�ෞතුකාගාරය
ලෙවින්ටෙයිය�ෝ� නාගරික ක�ෞතුකාගාරයයි.

ර�ෝ�ටා ළමා ක�ෞතුකාගාරය
මනස ප�ෝ�ෂණය කරමින් පරිකල්පන හැකියාව උත්තේජනය කරන ක්රියාකාරකම්
සංවිධානය කරන අන්තර් ක්රියාකාරී ක�ෞතුකාගාරයක් ලෙස ර�ෝ�ටා ක�ෞතුකාගාරය
හැඳින්විය හැක.
නික�ෝ�සියාහි පිහිටි
සයිප්රස් පුරාවිද්යා ක�ෞතුකාගාරය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය
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ලිමස�ෝ�ල්

ලිමස�ෝ�ල් මධ්යතන මාලිගය / ක�ෞතුකාගාරය
නගර බලක�ොටුවේ පිහිටා ඇති සයිප්රස් මධ්යතම ක�ෞතුකාගාරය ස්ථානගත වී
ඇත්තේ ඓතිහාසික ලිමස�ෝ�ල් මධ්යස්ථානයේ හදවත වැනි ස්ථානයක් තුළ පිහිටි
පැරණි වරාය ආසන්නයේය. එහි ප්රධාන වශයෙන්ම බයිසන්තීය යුගයේ හා මධ්යතන
යුගයේ ක�ෞතුක භාණ්ඩවල විශාල එකතුවක් තිබේ.

ලිමස�ෝ�ල් දිස්ත්රික් පුරා විද්යාත්මක ක�ෞතුකාගාරය
ලිමස�ෝ�ල් දිස්ත්රික් ප්රදේශයේ පුරා විද්යාත්මක ස්ථානවලින් කැනීම් ක�ොට ස�ොයාගත්
නව ශිලා යුගයේ සිට ර�ෝ�මානු යුගය දක්වා කාලයට අයත් වන ක�ෞතුක භාණ්ඩවලින්
සෑදුම්ලත් එකතුවක් මෙම ක�ෞතුකාගාරයේ ඇත.

ලිමස�ෝ�ල් දිස්ත්රික් පුරාවිද්යා
ක�ෞතුකාගාරය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

ලර්නාකා

ලර්නාකා දිස්ත්රික් පුරාවිද්යා ක�ෞතුකාගාරය
මෙම ක�ෞතුකාගාරය මගින් කලවාස�ොස්හි නව ශිලා යුගයේ ජනාවාසයක් වන
ටෙන්ටාවේ කලාවන් මෙන්ම කිටිහි පුරාණ නගරයේ කලා ද ප්රදර්ශනය කරනු ලබයි.

පියරයිඩ්ස් ක�ෞතුකාගාරය
ප්රදර්ශනයේ තබා ඇති ක�ෞතුක වස්තූන් ක්රි.පූ.4000 සිට ක්රි.ව. 15 වැනි සියවස දක්වා
කාලයට අයත් වේ. ප්රදර්ශනයේ තබා ඇති ක�ෞතුක වස්තූන් ක්රි.පූ.4000 සිට ක්රි.ව. 15
වැනි සියවස දක්වා කාලයට අයත් වේ.

ලර්නාකා දිස්ත්රික් පුරාවිද්යා
ක�ෞතුකාගාරය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

පාෆ�ොස්

පාෆ�ොස් දිස්ත්රික් පුරාවිද්යාත්මක ක�ෞතුකාගාරය
නව ශිලා යුගයේ සිට ක්රි.ව. 1700 දක්වා කාලය තෙක් විහිදී යන පුරා වස්තුවල
එකතුවක් පාෆ�ොස්හි දිස්ත්රික් පුරාවිද්යා ක�ෞතුකාගාරයේ තිබේ.

ෆමගුස්ටා

තලස්සා සමුද්ර ක�ෞතුකාගාරය
මෙම ක�ෞතුකාගාරය පිහිටුවීමේ ප්රධාන අරමුණ සයිප්රසයේ සාගර උරුමය හා ප්රාග්
ඓතිහාසික යුගයේ සිට වර්තමානය දක්වා සයිප්රස් ශිෂ්ටාචාරයෙහි සංවර්ධනයෙහි
ලා එහි වැදගත්කම පිළිබඳ ආගන්තුකයන් දැනුවත් කිරීම ය.
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"තලස්සා" සමුද්ර ක�ෞතුකාගාරය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

3.2 ආගමික ස්මාරක
ක්රිස්තියානු පල්ලි

ෆැනර�ෝ�මේනි දේවස්ථානය
1872 දී කන්යා මරියතුමියට කැප ක�ොට ඉදි කළ ෆැනර�ෝ�මේනි දේවස්ථානය
 ක�ෝ�සියාවේ තිබූ විශාලතම දේවස්ථානය යි. දේවස්ථානයේ නැගෙනහිර පසින්
නි
ඇති කිරිගරුඬ ස�ොහ�ොන් ගැබ්වල 1821 දී තුර්කීන් විසින් මරණ දඬුවමට යටත් කළ
පූජාප්රසාදිවරුන්ගේ හා දේවගැතිවරයන්ගේ භෂ්මාවශ�ේෂ තැන්පත් ක�ොට තිබේ.

ඇග්යොස් නික�ොලාව�ොස් ට�ොන් ගැට�ොන් ආරාමය (බළලුන්ගේ ශාන්ත
නික�ොලස් ආරාමය)

ෆැනර�ෝ�මේනි දේවස්ථානය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

ඇග්යොස් නික�ොලාව�ොස් ට�ොන් ගැට�ොන් ආරාමය (බළලුන්ගේ ශාන්ත නික�ොලස්
ආරාමය) සයිප්රසයේ ඇති පැරණිතම ආරාමය ලෙස සැලකිය හැක. මෙම ආරාමය පිහිටවනු
ලැබූවේ දෙවැනි මහා ක�ොන්ස්තන්තීන අධිරාජයාගේ මව වන ශාන්ත හෙලන් විසිනි.
සම්ප්රදායානුකූලව ශාන්ත හෙලන් විසින් මෙම ප්රදේශයට බළලුන් දහස් ගණනක් මුදා හරිනු
ලැබුවේ දැඩි නියඟයක් හ�ේතුවෙන් ඇති වූ නාග උවදුරින් බේරීමටය. මෙම සිදුවීම නිසා
මෙම ආරාමය බළලුන්ගේ ශාන්ත නික�ොලස් ආරාමය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ආරාමය
ලිමාස�ෝ�ල්හි අක්රෝතිරි ලවණ නිධියේ ගිනික�ොණ දිගින් පිහිටි ගටා තුඩුවේ පිහිටා ඇත.

ශාන්ත ලසර�ෝ�ස් පල්ලිය
ලාර්නකාහි ශාන්ත ලසර�ෝ�ස් බයිසන්තීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට කදිම නිදසුනකි.
එම පල්ලිය 9 වැනි සියවස�ේ ඉදිකරන ලදී. රක්ෂිතයට පහළින් ශාන්ත ලසර�ෝ�ස්ගේ
ස�ොහ�ොන්ගැබ දැකිය හැක. පල්ලියට පසෙකින් පූජක ක�ෞතුකාගාරය පිහිටා තිබේ.
මෙම පල්ලියේ වර්ෂය පුරාම පූජා පැවැත්වේ.

අගිය�ොස් නික�ොලාඕස් ට�ොන් ගැට�ොන් බිළාලයන්ගේ ශාන්ත නික�ොලායිතුමා
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

ශාන්ත නිය�ෝ�ෆයිටස් දෙව්මැදුර
මෙම දෙව්මැදුර ක්රි.ව 1200 දී පමණ ශාන්ත නිය�ෝ�ෆයිටස් විසින් පිහිටුවන ලදී. ශාන්ත
නිය�ෝ�ෆයිටස් ජීවත් වූ ස්ථානය 'එන්ක්ලෙයිස්ට්රා' (අසපුව) ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ අතර
එය ඔහු විසින්ම කැටයම් කපන ලද බයිසන්තීය බිතු සිතුවම්වලින් අලංකාර වූ ගලකි.
මෙම දෙව්මැදුරේ වසර පුරාම පූජා පවත්වනු ලැබේ.

ශාන්ත නාපා දෙව්මැදුර
16 වැනි සියවස�ේ ඉදි වූ මධ්යම යුගයට අයත් මෙම දෙව්මැදුර අයියා නාපාහි පිහිටා
ඇති අතර ශාන්ත නාපා වෙනුවෙන් ඉදි වූවකි. දෙව්මැදුරේ නැගෙනහිර පසට වන්නට
ඇති නේවාසිකාගාරය ල�ෝ�ක දේවස්ථාන සභාවට අයත් එකකි. මෙම දෙව්මැදුරේ
වසර පුරාම පූජා පවත්වනු ලැබේ.

ශාන්ත නාපා දෙව්මැදුර
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය
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UNESCO සංවිධානය මගින් ල�ෝ�ක උරුමයන් ලෙස නම් කරන ලද දේවස්ථාන
සයිප්රසයේ ඇති බයිසන්තීය දේවස්ථාන දහයක් ල�ෝ�ක සංස්කෘතික උරුමයේ
සංරක්ෂිත ස්මාරක ලෙස UNESCO නාමාවලියට ඇතුළත් ක�ොට තිබේ. මෙම
දේවස්ථාන නම්:


ස්ටව්රොස් ට�ොවු අගියස්මියාටි (ටෲඩ�ොස්, ලිමාස�ෝ�ල් දිස්ත්රික්කය)



ස�ොටිර�ෝ�ස් (ටෲඩ�ොස්, ලිමාස�ෝ�ල් දිස්ත්රික්කය)



ටිමිය�ෝ�ස් ස්ටව්රොස් (ටෲඩ�ොස්, ලිමාස�ෝ�ල් දිස්ත්රික්කය)



පනගියා ට�ොවු ඇරකා (ටෲඩ�ොස්, නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික්කය)



ශාන්ත නික�ොලස් පල්ලිය (ස�ොලියා, ටෲඩ�ෝ�ස්, නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික්කය)



පනගියා ප�ොඩිත�ොවු (ස�ොලියා, ටෲඩ�ෝ�ස්, නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික්කය)



පනගියා අසින�ොවු (ස�ොලියා, ටෲඩ�ෝ�ස්, නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික්කය)



ශාන්ත ජ�ෝ�න් ලම්පාඩිස්ටිස් (මරතසා, ටෲඩ�ොස්, නික�ෝ�සියා හා
ලිමාස�ෝ�ල් අතර)



මවුටවුලාස්හි කන්යාතුමිය (මරතසා, ටෲඩ�ොස්, නික�ෝ�සියා හා ලිමාස�ෝ�ල්
අතර)



ආර්කැන්ජල් මයිකල් (මරතසා, ටෲඩ�ොස්, නික�ෝ�සියා හා ලිමාස�ෝ�ල් අතර)

කත�ෝ�ලික පල්ලි

ටිමිය�ොස් ස්ටව්රොස් කත�ෝ�ලික පල්ලිය
ක්රි.ව. 19 වැනි සියවස�ේ ඉදි කළ ටිමිය�ොස් ස්ටව්රොස් කත�ෝ�ලික පල්ලිය (ශුද්ධ
වූ කුරුසියේ දෙව් මැඳුර) නික�ෝ�සියාහි සීමා මාලක ඇතුළත පැෆ�ෝ�ස් බිහිද�ොරෙහි
පිහිටා ඇත. මෙම පල්ලියේ වර්ෂය පුරාම පූජා පැවැත්වේ.

ශාන්තා ඒකාටෙරිනි කත�ෝ�ලික පල්ලිය
ශාන්ත ඒකාටෙරිනි වෙනුවෙන් ඉදි කරනු ලැබූ ශාන්ත කැතරින් කත�ෝ�ලික පල්ලිය
1879 දී සමකාලීන යුර�ෝ�පීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව ලිමාස�ෝ�ල්හි දී ග�ොඩ
නැගුණි. මෙම පල්ලිය සෑම දිනකම පූජා පවත්වයි.
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පනගියා අසිනූ පල්ලිය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

ටෙරා සැන්ටා කත�ෝ�ලික පල්ලිය
ලාර්නකාහි පිහිටා ඇති ටෙරා සැන්ටා පල්ලිය 1596 දී ඉදි කළ අතර සැන්ටා මරියා
ඩෙල්ලේ ග්රේසී ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම පල්ලියේ වර්ෂය පුරාම පූජා පැවැත්වේ.

මුස්ලිම් පල්ලි
මුස්ලිම් ස්මාරකයන් දිවයිනේ සංස්කෘතික උරුමයේ වෙන් කළ න�ොහැකි ක�ොටසක්
වේ. සාමාන්යයෙන් ක්රියා කරන, සයිප්රස් ජනරජය විසින් කාර්යක්ෂම ලෙස පාලන
කරනු ලබන ප්රදේශය තුළ මුස්ලිම් පල්ලි අටක් දැනට තිබේ: එනම් නික�ෝ�සියා බිතු
නගරය තුළ මුස්ලිම් පල්ලි දෙකක්, නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික්කයේ ඩලිවල පිහිටා ඇති
මුස්ලිම් පල්ලියක්, ඩ්රොම�ෝ�ලක්සියාහි හාලා සුල්තාන් තේක්කේ, ලර්නාකාහි කබීර්
මුස්ලිම් පල්ලිය, ලිමාස�ෝ�ල්වල මුස්ලිම් පල්ලි දෙකක් සහ පාෆ�ොස්වල එක් මුස්ලිම්
පල්ලියක් වේ.

ටෙරා සැන්ටා කත�ෝ�ලික පල්ලිය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

ඔමරියේ මුස්ලිම් පල්ලිය
ඔමරියේ මුස්ලිම් පල්ලිය පෙර ශාන්ත මරිය මව්තුමියට කැප කළ පල්ලියක් විය.
මුස්තෆා පාෂා නමැති තුර්කි අධිරාජයා විසින් නික�ෝ�සියාව අල්ලා ගනු ලැබීමෙන්
පසු එය මුස්ලිම් පල්ලියක් බවට පරිවර්තනය කෙරිණි. මෙම මුස්ලිම් පල්ලිය දිනපතා
ආගමික කටයුතුවල යෙදෙන අතර වන්දනාකරුවන් න�ොමැති ඕනෑම අවස්ථාවක
මහජනයා සඳහා විවෘත වේ.

කබීර් මුස්ලිම් පල්ලිය (මහා පල්ලිය)
16 වැනි සියවස�ේ ඉදි වූ කබීර් මුස්ලිම් පල්ලිය ලිමාස�ෝ�ල්හි වසන මුස්ලිම් ජනයාගේ
වැදගත් වන්දනා ස්ථානයකි.

හලා සුල්තාන් ටෙක්කෙසි මුස්ලිම් පල්ලිය
මුහම්මද් නබිතුමාගේ ඥාතියකු වූ උම් හරාම්ට ග�ෞරව පිණිස ක්රි.ව. 648 දී හලා
සුල්තාන් මුස්ලිම් පල්ලිය ඉදි වුණි. ජනප්රවාදයට අනුව දිවයින අරාබි ආක්රමණවලට
ග�ොදුරු වූ මුල් අවස්ථාවක සිය ක�ොටළුවාගේ පිටෙන් වැටීමෙන් උම් හරාම් මිය
ග�ොස් ඇත. සවුදි අරාබියේ මක්කම, මදීනා හා ජෙරුසෙලමේ අල් අක්සා යන
සිද්ධස්ථානවලට පසුව සිවුවැනි ස්ථානයට වැදගත්ම මුස්ලිම් සිද්ධස්ථානය මෙම
පල්ලියයි. මෙම මුස්ලිම් පල්ලියේ දිනපතා වතාවත් සිදුවන අතර අලිකි ලවණ
නිධියට සමීපයෙන් නිරිතදිග ලාර්නකාවේ පිහිටා තිබේ.

හලා සුල්තාන් ටෙක්කෙසි මුස්ලිම් පල්ලිය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය
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3.3 ඓතිහාසික ස්මාරක
ෆමගුස්ටා ද�ොරටුව
16 වැනි සියවස�ේ දී ඉදි කරන ලද ෆැමගුස්ටා ද�ොරටුව සංචාරකයින්ට නික�ෝ�සියාවට
ඇතුළු වීමට හා පිටවීමට ඇති වැදගත්ම හා චමත්කාරජනකම ද�ොරටු තුනෙන් එකකි.
මෙම ද�ොරටුව දිවයිනේ වැදගත්ම වරාය වන ෆමගුස්ටා වෙත දිශාභිමුඛ වේ. වර්තමානයේ
එය නික�ෝ�සියා නාගරික සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ලෙස ක්රියාත්මක වේ.

කූරිය�ොන් පුරාවිද්යා භූමි භාගය

ෆැමගුස්ටා ද�ොරටුව
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

අතීතයේදී කූරිය�ොන් වැදගත් නගර රාජ්යයක් විය. ම�ොසෙයික් ප�ොළ�ොවෙන්
අලංකාර වුණු පුද්ගලික විලාවලින් ද 12 වැනි සියවස�ේ ඉදි වූ විභූතිමත් ග්රීක ර�ෝ�ම
නාට්යාගාරයෙන් ද එය සමන්විත වේ. වර්තමානයේ නාට්යාගාරය සම්පූර්ණයෙන්
ප්රතිසංස්කරණය ක�ොට සංගීත හා නාට්ය දර්ශන සඳහා භාවිත කරනු ලබයි. එය
ලිමස�ෝ�ල්හි බටහිර දෙසට වන්නට පාෆ�ොස් මාර්ගයේ පිහිටා ඇත.

ක�ොයිර�ොක�ොයිතියා නව ශිලා යුග ජනාවාසය
ක�ොයිර�ොක�ොයිතියා නව ශිලා යුගයේ ජනාවාසය, දිවයිනේ ඇති නව ශිලා යුගයට
අයත් පුරාවිද්යාත්මක අඩවිවලින් හ�ොඳින්ම සංරක්ෂණය කර ඇති එකකි. 1988
වර්ෂයේ සිටම එය UNESCO ල�ෝ�ක සංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස ඇතුළත් වී තිබේ. එය
ලර්නාකාවේ සිට කි.මී. 32ක් දුරින් නික�ොසියා-ලිමාස�ෝ�ල් රථ මාර්ගයේ පිහිටා තිබේ.

කූරිය�ොන් පුරාවිද්යා භූමි භාගය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය

කාට�ෝ� පාෆ�ොස් පුරාවිද්යා උද්යානය
කාට�ෝ� පැෆ�ොස් පුරාවිද්යා උද්යානයෙහි ප්රාග් ඓතිහාසික සමයෙහි සිට මධ්යම යුගය
දක්වා ස්මාරක අඩංගු වේ. ර�ෝ�ම වළව් සතරෙහි විචිත්ර බිම මෙන්ම අනෙකුත් ස්මාරක
ද අපූර්ව වැදගත්කමකින් යුක්තය. සංකීර්ණයෙහි ඇස්කිලිපයියන්, ඕඩියන්, ඇග�ෝ�රා,
"සරන්ටා ක�ොල�ෝ�න්ස්" (ක�ොලම් 40) බලක�ොටුව, පූර්ව ක්රිස්තියානු බැසිලිකාව
"ලිමෙනිය�ොටිස්සා" සහ රජවරුන්ගේ ස�ොහ�ොන් ගැබ වැනි නටඹුන් අඩංගු වේ.

3.4 රංග ශාලාව
සයිප්රසය එහි රංග ශාලා ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ඨ සංවර්ධනය පිලිබඳව, අධ්යාපන හා
සංස්කෘතික අමාත්යාංශය යටතේ ඇති සයිප්රස් රංග ශාලා සංවිධානය (THOC)
කෙරෙහි බ�ොහ�ෝ� සෙයින් ණයගැතිය. සයිප්රස් රංග ශාලා ආයතනයට අමතරව,
දිවයිනේ සියලු දිස්ත්රික්කවල වෙනත් රංග ශාලා ද හමු වී ඇත.
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ක�ොයිර�ොක�ොයිතියා නව ශිලා යුග
ජනාවාසය
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක
සංවිධානය

3.5 සංගීතය
ග්රාමීය සංගීතය
සයිප්රස් වැසියන්ගේ සාම්ප්රදායික සංගීතය පුරාතන ග්රීසියේ, බයිසන්ටයින් ර�ෝ�ම
අධිරාජ්ය සමයේ, සහ ග්රීක දූපත්වල සංගීත සම්ප්රදායයන් හා සෘජුවම සම්බන්ධව
පවතී. සයිප්රස් සංගීතයෙහි එයට ආවේණික ලක්ෂණ වැඩිදියුණු වී ඇතත්, එය
දිවයින ජයගත් තුර්කිවරු, බ්රිතාන්යයන්, ෆ්රෑන්ක්වරු සහ වැනීසියානුවන් ඇතුළු
ජයග්රාහීන්ගේ බලපෑමට ලක් වී තිබේ. වයලිනය, වීනාව, සයිප්රස් වස්දඬුව සහ
"ටැම්බෞට්සියා"සාම්ප්රදායික සංගීත භාණ්ඩවලින් සමහරකි.

අද සංගීතය
සෑම වසරකම දේශීය සහ විදේශීය ශිල්පීන් විසින් පවත්වනු ලබන සංගීත ප්රසංග ගණනාවක්
සයිප්රසයෙහි දී වේදිකාගත වේ. අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශයේ සංස්කෘතික
ස�ේවාවන් ගණනාවක් ජාත්යන්තර සංගීත ප්රදර්ශනයට MIDEM සහභාගි වෙයි.

3.6 නර්තනය
සාම්ප්රදායික නර්තන
විවාහ උත්සව, ප්රීති උත්සව සහ සැණකෙළි ආදී සමාජයීය සිදුවීම් නර්තන සහිතව
සිදු විය. සයිප්රස් නර්තන ප්රධාන වශයෙන්, අවිවාදයෙන්ම පිරිමීන් දෙදෙනෙක්
හ�ෝ� කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් මුහුණට මුහුණ ලා කරන යුගල ඉදිරිපත් කිරීම් වේ.
මූලික සාම්ප්රදායික නර්තනය, මුහුණට මුහුණ ලා යන අර්ථය ඇති ''කාචිලාමාස්"
ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර නර්තන ශිල්පීන් යුගලක් විසින් එය ඉදිරිපත් කරනු
ලබයි. සුවිශ�ේෂී කලා ක�ෞෂල්යය සහ ශක්තිය නිරූපණය කරමින් දෑකැත්ත, පිහිය,
පෙනේරය වැනි අතේ රඳවා ගත් භාණ්ඩයක් හ�ෝ� ඇතැම්විට වීදුරු හිස�ේ රඳවා
ගෙන පිරිමින් විසින් කරනු ලබන ඒකල නැටුම් සයිප්රස් නර්තන වලට ආවේණික වූ
ලක්ෂණයක් වෙයි. මෙම සාම්ප්රදායික නර්තනවල කාන්තාවන්ගේ පෙනී සිටීම මගින්
ඔවුන් සමාජය තුළ දරන භූමිකාව පිළිබිඹු වෙයි. ඔවුන්ගේ දෙනෙත් පහත හෙළා
සිටින කාන්තාවන්ගේ චලනයන් සෙමෙන් සිදු වූ අතර, එවිට ඔවුන්ගේ මැහුම් වැඩ
වැනි එදිනෙදා ජීවිතයේ ක්රියාකාරකම් නිරූපණය වෙයි. සාම්ප්රදායික නර්තන තවමත්
සංස්කෘතික කණ්ඩායම් විසින් උගන්වනු ලබන අතර ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

සාම්ප්රදායික නර්තන
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

අද නර්තන
ජාත්යන්තර සහ දේශීය යන දෙවිධියෙහිම නර්තන ගණනාවක් අද නර්තන පාසල්වල
උගන්වනු ලැබේ. මෙම නර්තනවලින් සමහරකට ලතින්-ඇමෙරිකානු, පෙරදිග,
ස්පාඤ්ඤ ගැමි, හිප් හ�ොප්, ජෑස්, මුද්රා නාට්ය සහ නූතන නර්තන ඇතුළත් වේ.
ජාත්යන්තර වශයෙන් ග�ෞරවයක් උසුලන කලාකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන
නර්තන අවස්ථා රාශියකට සයිප්රසය සත්කාරකත්වය දක්වයි. නර්තන ක්ෂේත්රය තුළ
සංස්කෘතිය |45

දක්නට ලැබෙන නවීන නැඹුරුතා ප්රදර්ශනය කරනු ලබන නැටුම් රාශියක් ඇතුළත්
යුර�ෝ�පා නර්තන උත්සවය දිවයින තුළ පැවැත්වෙන වඩාත්ම වැදගත් නර්තන උත්සව
වලින් එකකි.

3.7 විශ�ේෂ අවස්ථා
වයින් උත්සවය
සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මස ආරම්භයේ දී ලිමස�ෝ�ල්හි නගර සභා උද්යානයේ
දී වයින් උත්සවය පවත්වනු ලැබේ. සංචාරකයන් සහ දේශීය ජනතාව ද ඇති තරම්
න�ොමිලේ පානය කළ හැකි වයින් මෙන්ම අඩු මුදලකට මිල දී ගත හැකි සයිප්රස්
මෙසස් (දේශීය ඉවුම් පිහුම්වල සුළු උපකාර සමගින් කෑම වර්ග රැසකින් සැදුම් ලත්
ප්රණීත ආහාරපාන සමූහයක්) ද රස විඳිති.

කතක්ලිස�්මොස්
සෑම වසරකම, දින-තුනේ කතක්ලිස�්මොස් උත්සව සැමරුම් සයිප්රසයේ වෙරළබඩ
නගර පුරා ප්රධාන දර්ශනයක් වෙයි. එය දින ගණනාවක් තිස�්සේ ලබාදෙන උත්සවශ්රීය
පිළිබඳව ප්රසිද්ධ බැවින් ලර්නාකා යනු උත්සවයෙහි හදවත වේ.

KYPRIA ජාත්යන්තර උත්සවය
KYPRIA ජාත්යන්තර උත්සවය සැප්තැම්බර් සහ ඔක�්තෝබර් මාසවල දී සයිප්රසය
පුරා පවත්වනු ලබන ප්රධානම සංස්කෘතික උත්සවය වේ. සංගීතය, නර්තනය සහ
ප්රාසාංගික කලා ක්ෂේත්රවල ල�ෝ�කයේ සිටින හ�ොඳම ශිල්පීන් සමහරක් සයිප්රසය
වෙත ගෙන්වා ගැනීමට මෙම උත්සවය ඉඩ ප්රස්තාව සලසා දෙයි. සංවිධානය කරන
ලද උත්සවාංග අතර අපි ඔපෙරා, සංදර්ශන සහ නර්තන රඟ දැක්වීම් දකිමු.

වයින් උත්සවය
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

සැණකෙළිය
සෑම වසන්ත කාලයකදීම දිවයින පුරා සැණකෙළි උත්සව සහ පෙරෙට්ටු පවත්වනු
ලැබේ. ලිමස�ොල් නගර සභාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සැණකෙළි පෙරෙට්ටු
සහ නර්තන උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා එම ලිමස�ොන් නගරය ඉතා ප්රසිද්ධියක්
උසුලයි.

සයිප්රස් රැළිය
සයිප්රස් රැළිය, 1970 සිට සයිප්රසයේ ලිමස�ොල් දිස්ත්රික්ක ප්රදේශයේ ටෲඩ�ෝ�ස් කඳු
අසල වංගු සහිත මාර්ගවල වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පෙළපාළි තරඟයකි. සයිප්රසයේ
ම�ෝ�ටර් රථ සම්මේලනය විසින් පවත්වනු ලබන මෙම උත්සව අවස්ථාව ල�ෝ�ක රැළි
ශූරතාවේ (WRC) ක�ොටසක් වී ඇත. ල�ොව පුරා සිටින අති දක්ෂ රථවාහන තරඟ රැළි
රියදුරන් මෙම ශූරතාවයට සහභාගීවීම සඳහා සෑම වසරකදීම සයිප්රසයට පැමිණෙති.

46 | සයිප්රස් මඟප

සැණකෙළි පෙරෙට්ටුව
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක
සංවිධානය

දේශීය සංස්කෘතික උත්සව අවස්ථා
වසර පුරා සයිප්රසයේ සෑම පළාතක්ම පළාත් සංස්කෘතිය සහ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව දේශීය
උත්සව අවස්ථාවන් සංවිධානය කරයි. ඩෙරිනියාවල ස්ට්රෝබෙරි උත්සවය, දාලීවල කිරි
උත්සවය, සහ ඇමිඅන�්දෝස්වල ඇපල් උත්සවය මේ සඳහා උදාහරණ කිහිපයකි.

3.8 සයිප්රස් චාරිත්ර
නත්තල් (දෙසැම්බර් 25)
නත්තලට දින කිහිපයකට පෙර සෑම නිවසක්ම නත්තල් ගසක් සරසන අතර
සාම්ප්රදායික නත්තල් රසකැවිලි වර්ග පිළියෙළ කරයි. නත්තල් සැඳෑවේ, ළමයින්
"කලන්දා" ලෙස හැඳින්වෙන නත්තල් කැර�ොල් ගී ගායනා කරමින් ද�ොරින් ද�ොරට
ගමන් කරයි. නත්තල් දින, ජේසු බිළිඳාගේ උපත සැමරීමට ජනතාව පල්ලියට යයි.

ප්රදේශීය ප�ොළ
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

අලුත් අවුරුදු දින (ජනවාරි 1)
අලුත් අවුරුදු දින සැඳෑවේ, ජනතාව ලබන්නා වූ නව වසර සැමරීම සඳහා සිය ඥාතීන්
සහ මිත්රයන් සමඟ රාත්රී ආහාර ගැනීමට එක්රොක් වෙති. හ�ෝ�රාව මධ්යම රාත්රිය දැක්
වූ පසු, සත්කාරකයා කාසියක් සඟවා ඇති "වසිල�ෝ�පිට්ට" ලෙස හඳුන්වනු ලබන
සාම්ප්රදායික කේක් ගෙඩිය කපයි. කාසිය ස�ොයා ගන්නා තැනැත්තා එම වසර තුළ
පවුලේ වාසනාවන්තම සාමාජිකයා ලෙස සලකනු ලැබේ.

දෙවියන් දැකීමේ උත්සවය (ජනවාරි 6)
දෙවියන් දැකීමේ උත්සවය හෙවත් ප්රාදූර්භාවය, ජනවාරි මස 6 වෙනිදා සමරනු ලබන,
අතර එය ජේසුස් වහන්සේ ජ�ෝ�ර්දාන් ගංගාවේ ජලයෙන් බ�ෞතීස්ම කිරීම අනුස්මරණ
කරන ක්රිස්තියානි ආගමික උත්සව දිනයකි. ප්රාදූර්භාවයේ දින (ආල�ෝ�කයේ දිනය
ලෙස ද හඳුන්වනු ලබන), සියලුම වෙරළබඩ නගරවල සැමරුම් උත්සව පැවැත්
වෙයි. ප්රාදූර්භාවයේ දේව මෙහෙයෙන් පසුව, පූජකවරයා ශුද්ධවූ කුරුසිය මුහුදට
වීසි කරයි. එම කුරුසිය ස�ොයා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් රැසක් ස්වේච්ඡාවෙන්ම දිය
යට කිමිදෙති. සාම්ප්රදායට අනුව, එම ශුද්ධ වූ කුරුසිය ස�ොයා ගන්නා තැනැත්තා එම
වසරට ආශීර්වාද වනු ඇත.

පාස්කු චාරිත්ර

ශුද්ධ වූ කුරුසය විසි කිරීම
ඡායාරූපය: මාධ්ය ප්රකාශන සහ
ත�ොරතුරු කාර්යාලය

පාස්කු කාලයේ දී, ක්රිස්තියානුවන් ජේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිටීම
සමරයි. පාස්කු ඉරිදාට පෙර සතිය ශුද්ධ වූ සතිය ලෙස හඳුන්වන අතර, එම කාලයේ
දී ප්රදේශවාසීන් "ෆ්ලවුන්ස්" (චීස් සමගින් සාදන පාස්කු පේස්ට්රි) පුළුස්සති. ශුද්ධ
වූ සෙනසුරාදා සවස, සත්යලබ්ධික අනුගාමිකයන්ජේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ
මළවුන්ගෙන් නැගිටීම සැමරීම සඳහා දේවස්ථානයට එක්රැස් වෙති. පාස්කු ඉරිදා
දින, දිවා ආහාරය වැළඳීමට එක්රැස්වන ජනතාව සාම්ප්රදායික සූව්ලා (පුළුස්සන
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ලද බැටළු මස්) ආහාරයට ගනිති. ඇතැම් ප්රදේශවල, ගම්මානය මැදට එක්රැස්වන
ජනතාව සාම්ප්රදායක ක්රීඩාවල නිරත වෙති.

3.9 සාම්ප්රදායික සයිප්රස් රසාස්වාදයන්
සාම්ප්රදායික සයිප්රස් කෑම වර්ග මධ්යධරණීය බ�ොජුන් මත පදනම් වී ඇති අතර ඔලිව්
තෙල් ඒවායේ ප්රධාන අංගය වේ. සයිප්රස් කෑම වර්ග මැද පෙරදිග, මධ්යධරණීය සහ
බටහිර යුර�ෝ�පීය රසවල සංය�ෝ�ගයක් වන බැවින් ඒවා "මිශ්ර" කෑම වර්ගයක් ලෙස
හැඳින්විය හැකිය. ඉතා ජනප්රිය සයිප්රස් කෑම වර්ග වලින් සමහරක පහත දක්වෙන
දේ අඩංගුය:

දේශීය කෑම වර්ග

හැල�ෝ�යුමි: එළු කිරි සහ බැටළු කිරි මිශ්ර කර සාදනු ලබන සාම්ප්රදායික සයිප්රස් චීස්

වර්ගයකි. හැල�ෝ�යුමි ජාත්යන්තරව ජනප්රිය ආහාරයක් වන අතර ල�ොව පුරා රටවල්
ගණනාවකට අපනයනය කෙරේ.

සයිප්රස් ප�ෝ�රණුවල පුළුස්සන ලද පැස්ටා (මැකර�ෝ�නියා ටවු ෆ�ෝ�ර්න්යු):

පැස්ටා, හීනියට කැපූ මස් සහ හීනියට ගාගත් චීස්වලින් සෑදූ බෙචාමෙල් ක්රීම් මෙම
කෑම වර්ගයට ඇතුළත් වේ.

ස�ොවුලා: කුළුබඩු සහ ඔරිගාන�ෝ� වැනි ඖෂධ ඉස, ගල් අඟුරු පුළුස්සන මැස්සක් මත
තබා මස් පිසීමට ගන්නා විශාල කූරු මත පිස සකස් කර ගත් බැටළු මස්, ඌරු මස්
හ�ෝ� කුකුළු මස් විශාල ක�ොටසක් මෙයට ඇතුළත් වේ.
දේශීය රසකැවිලි

හැල�ෝ�යුමි

සූජුක�ෝ�ස් (මිදි යුෂ ර�ෝ�ල්): එය පිටි සහ ඇට වර්ග සමඟ මිශ්ර කරන ලද මිදි යුෂ
ප්රධාන සංය�ෝ�ගය වන සාම්ප්රදායික රසකැවිලි වර්ගයකි.

රසකැවිලි: ඝන පැණියක මද ගින්නේ කකාරන ලද පලතුරු හ�ෝ� එළවළු.
ල�ෞක�ෞමාඩි: පැණියකින් හ�ොඳින් ගිල්වා බැදපු පේස්ට්රි (ඩ�ෝ�නට්වල ග්රීක

අනුවාදය)

දේශීය පාන

සිවානියා: අධික මද්යසාර මාත්රාවක් අඩංගු මද්යසාර පානයක් වන මෙය මද වශයෙන්
දැනෙන මිදි රසයෙන් සහ සුවඳින් ලාක්ෂණික වේ.
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සූජුක�ෝ�ස්
ඡායාරූපය: සයිප්රස් සංචාරක
සංවිධානය

දේශීය වයින්: පුරාතනයේ සිට රස විඳිනු ලැබ තිබේ. සයිප්රස් වයින් වසර ගණනාවක්

තිස�්සේ දේශීය ජනතාවට ඉතා වැදගත් වූ පානයක් වී තිබේ. අද අනර්ග තත්ත්වයේ
වයින් වර්ග රාශියක් සයිප්රසයේ ඇති වයින් කම්හල්වල නිෂ්පාදනය කෙරේ.

ක�ොමාන්ඩරියා: වියළි මිදි වලින් සාදන, කෑම දිරවීම සඳහා පානය කරන පැණි
රසැති වයින් වර්ගයකි. ක�ොමාන්ඩරියා, සියවස් අටක පමණ කාලයක් තිස�්සේ සිය
නාමය රඳවා ගනිමින්, ල�ොව පැරණිම වයින් වර්ගය ලෙස පිළිගනී.
සටහන: මත්පැන් පානය කිරීමේ වයස් සීමාව
සයිප්රසය තුළ මත්පැන් පානය කිරීමේ නෛතික වයස අවුරුදු 17 වේ. රියදුරන්
පානය කරන මද්යසාර ප්රමාණය පිළිබඳව නිසි සැලකිල්ලක් ය�ොමු කළ යුතුය. හුස්ම
මිලිලීටර 100 කට මද්යසාර මයික්රෝග්රෑම් 22 ක අගයක් තිබීම ශ්වසන පරීක්ෂාව
සම්බන්ධ නෛතික සීමාව වේ. රුධිරයේ මිලිලීටර 100 කට මද්යසාර මිලිග්රෑම් 50 ක
අගයක් තිබීම රුධිර පරීක්ෂාව සම්බන්ධ නෛතික සීමාව වේ.
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දේශපාලන පද්ධතිය
4.1 හදුන්වාදීම
1960 සිට, සයිප්රසය යනු ජනාධිපති පාලන ක්රමයක් සහිත ස්වෛරී ජනරජයකි.
සර්වසාධාරණ, සෘජු සහ රහස් ඡන්දවලින් ත�ෝ�රා පත්කර ගත් ජනාධිපති රාජ්ය
ප්රධානියා වේ. සයිප්රසයේ පුරවැසියන්ට පමණක් ඡන්දය දීමේ අයිතිය තිබේ.
ජනාධිපති ධූර කාලය වර්ෂ පහකි.
සයිප්රස ජනරජයේ රාජ්ය පාලන ක්රමය බලය බෙදීම මත පදනම් වේ. රාජ්ය බලය
පහත පරිදි ව්යුහගත කළ හැක:


විධායක බලය: නීතිය ක්රියාවේ යෙදවීම සඳහා වගකිව යුතුය



නීති සම්පාදක බලය: නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය



අධිකරණ බලය: නීතිය ක්රියාවේ යෙදවීම මගින් හටගන්නා විෂමතා විසඳීම
සඳහා වගකිව යුතුය

සයිප්රස් ජනරජයේ නිල ක�ොඩිය
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති කාර්යාලය
2010

4.2 විධායක බලය
විධායක බලය ක්රියාත්මක කරන්නේ ජනරජයේ ජනාධිපති සහ ජනාධිපති විසින්
පත්කළ අමාත්ය කවුන්සිලයක් විසිනි. අමාත්ය කවුන්සිලයේ සාමාජිකයන් සයිප්රසයේ
අමාත්යාංශ එක�ොළහ පාලනය කරයි:


විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය



අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය



ආරක්ෂක අමාත්යාංශය



මුදල් අමාත්යාංශය



අධිකරණ සහ මහජන සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශය

ජනාධිපති නිල නිවස
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති කාර්යාලය
2010
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අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය



කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය



කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්යාංශය



සන්නිවේදන හා වැඩ පිළිබඳ අමාත්යාංශය



වානිජ, බලශක්ති, කර්මාන්ත සහ සංචාරක අමාත්යාංශය



ස�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය

නිය�ෝ�ජිත මන්ත්රී මණ්ඩලය ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය

4.3 නීති සම්පාදක බලය
නීති සම්පාදක බලය නිය�ෝ�ජිත මන්ත්රී මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කෙරේ.
සර්වසාධාරණ, සෘජු සහ රහස් ඡන්දයකින් ත�ෝ�රාපත් කරගන්නා, එහි සාමාජිකයන්ගේ
ධුර කාලය වර්ෂ පහක් පුරා පවතී. ඡන්ද ක්රමය සාමාන්ය සමානුපාතික ක්රමයක්
ලෙස යෙදේ: එක් එක් පක්ෂය සඳහා වෙන් කරන ආසන සංඛ්යාව එම පක්ෂය ඡන්ද
දිස්ත්රික්ක මට්ටමින් න�ොව ජාතික මට්ටමින් ලබා ගත් මුළු ඡන්ද ප්රතිශතයට අනුව
සමානුපාතික වේ. සයිප්රස් ජනරජයේ අවුරුදු 18ට වැඩි සියලු වැසියන්ට ඡන්ද හිමිකම
ඇත.
නිය�ෝ�ජිත මණ්ඩලයේ ආසන සංඛ්යාව 80කි: ඒවායින් 56ක් ග්රීක සයිප්රස් ජාතිකයින්
අත්පත් කර ගන්නා අතර ඉතිරි 24 තුර්කි සයිප්රස් ප්රජාවට වෙන් කර ඇති නමුත් 1963
දෙසැම්බර් මාසයේ දැඩි ද්වි සාමූහික කැරළි හ�ේතුවෙන් දැනට හිස්ව තිබේ.
මැර�ොනිට්වරු, ආර්මේනියන්වරු සහ ලතින්වරුන්ගේ ආගමික ප්රජාවන් ද නිය�ෝ�ජිත
මණ්ඩලයේ නිය�ෝ�ජනය කරති. නිය�ෝ�ජිත මණ්ඩලයේ නීති සහ තීරණවලට වත්මන්
නිය�ෝ�ජිතයින්ගේ බහුතර ඡන්දයෙන් කැමැත්ත ලබා ගනී. නීති රජයේ ගැසට් පත්රයේ
පළවීමෙන් පසුව සහ ඒවාට සයිප්රස් ජනරජයේ ජනාධිපති අත්සන් කිරීමෙන් පසුව
වලංගු බවට පත් වේ.
2016 මැයි මාසයේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්රතිඵල අනුව, සයිප්රසයෙහි ඇති ප්රධාන
දේශපාලන පක්ෂ පහත දැක් වේ:


ප්රජාතාන්ත්රික සමූහ පක්ෂය (DISY)



වැඩ කරන ජවතාවගේ ප්රගතිශීලී පක්ෂය (AKEL)



ප්රජාතාන්ත්රික පක්ෂය (DIKO)
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නිය�ෝ�ජිත මන්ත්රී මණ්ඩලය - 1.6.2006
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති කාර්යාලය



සමාජවාදී ප්රජාතාන්ත්රිකයන්ගේ ව්යාපාරය (EDEK)



පුරවැසි සන්ධානය (SYPOL)



සමූහත්ව ව්යාපාරය (KA)



පරිසරවේදීන්-පුරවැසි සමූපකාර ව්යාපාරය (KOSP)



ජාතික ජනප්රිය පෙරමුණ (ELAM)

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ක 6 හි ආසන 56 විසිරීම පහත පරිදි වේ:
මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය

ආසන

නික�ෝ�සියා

ආසන 20ක්

ලිමාස�ෝ�ල්

ආසන 12ක්

ෆමගුස්ටා

ආසන 11ක්

ලර්නාකා

ආසන 6ක්

පාෆ�ොස්

ආසන 4ක්

කයිරෙනියා

ආසන 3ක්

4.4 අධිකරණ බලය
සයිප්රසයේ නීති තන්ත්රය සයිප්රස් ජනරජයේ නීති සහ ව්යවස්ථාව මත පදනම් වන අතර
එය ක්රියාත්මක කෙරෙන්නේ:


ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය



පළමු අවස්ථා අධිකරණය

TCN හට තමන්ට බලපාන ගැටලු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා අධිකරණ වර්ග
දෙක සඳහාම සහ සයිප්රස් ජනරජයේ අදාළ අමාත්යාංශ වෙත ප්රවේශය ඇත.

ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය
1964 දී ස්ථාපනය කළ සයිප්රස් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය උත්තරීතර අධිකරණ බලය වේ.
එය සභාපතිවරයා සහ විනිශ්චයකාරවරුන් 12 කින් සමන්විතය.

නික�ෝ�සියාවේ නව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ
ග�ොඩනැඟිල්ල
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය

දේශපාලන පද්ධතිය 55

පළමු අවස්ථා අධිකරණය
පළමු අවස්ථා අධිකරණ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ අධිකරණ බලය යටතේ පවතී. මෙම
අධිකරණ පහත දැක්වේ:


අසිස් අධිකරණය: එයට පළමු අවස්ථා අපරාධ නඩු ඇසීමේ සහ නිශ්චය
කිරීමේ අධිකරණ බලය ඇත. දැනට සයිප්රසයේ නික�ෝ�සියා, ලිමාස�ොල්,
ලර්නාකා සහ පාෆ�ොස්හි මූලස්ථානගත වූ අසිස් අධිකරණ 4ක් ඇත.



දිසා අධිකරණ: මේවා උපරිම දඬුවම බන්ධනාගාරගත කිරීමේ වසර ගණන
5 න�ොඉක්මවන වරද සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. වර්තමානයේ සයිප්රස්
ජනරජයේ සෑම පරිපාලන දිස්ත්රික්කයකටම (නික�ෝ�සියා, ෆමගුස්ටා,
ලිමාස�ෝ�ල්, ලර්නාකා, පාෆ�ොස් සහ කෙරිනියා) 1 බැගින් දිසා අධිකරණ
6ක් ඇත.



කාර්මික ආරවුල් උසාවි: මේවා වන්දි ගෙවීම වැනි, ස�ේවය අවසන් කිරීම
හා සම්බන්ධ නඩු සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. දැනට නික�ෝ�සියා, ලිමාස�ෝ�ල්
සහ ලර්නාකා පදනම් ක�ොටගත් කාර්මික ආරවුල් උසාවි 3ක් ඇත.



කුලී පාලන උසාවි: මේවාට පාලිත කුලී දේපළවල අයිතිය නැවත ලබා
ගැනීම හා සම්බන්ධ කරුණු සහ සාධාරණ කුලිය නිශ්චය කිරීම මෙන්ම
අනෙකුත් අනුෂාංගික කරුණු නිශ්චය කිරීමේ අධිකරණ බලය ඇත.



හමුදා අධිකරණය: මෙය හමුදා ස�ේවක පිරිස් විසින් කරනු ලබන වැරදි
සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි.



පවුල් අධිකරණ: : මෙය ග්රීක සත්යලබ්ධික සභාවේ සාමාජිකයන්වන
කලත්රයන්ගේ දික්කසාද, දරුවන්ගේ භාරය, නඩත්තු සහ දේපළ ආරවුල්
සඳහා වූ පෙත්සම් සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. පවුල් අධිකරණ 3කි:
-

නික�ෝ�සියා සහ කෙරිනියා සඳහා

-

ලිමාස�ෝ�ල් සහ පාෆ�ොස් සඳහා

-

ලර්නාකා සහ ෆමගුස්ටා සඳහා

මුළු දිවයිනේම අවශ්යතා ආවරණය කරමින් ආගමික කණ්ඩායම් සඳහා නික�ෝ�සියාව
පදනම් ක�ොටගත් එක් පවුල් උසාවියක් ද ඇත. ආර්මේනියන්වරු, මැර�ොනිට්වරු සහ
ලතින්වරු යනාදී ආගමික ප්රජාවල සාමාජිකයින් ආගමික කණ්ඩායම් සඳහා වූ පවුල්
උසාවිය වෙත ය�ොමු විය යුතුය.
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4.5 රාජ්ය භාෂා
ග්රීක සහ තුර්කි භාෂා සයිප්රස් ජනරජයේ රාජ්ය භාෂා වේ. ඉංග්රීසි භාෂාව දිවයිනේ පුළුල්
ලෙස භාවිත වේ.

4.6 යුර�ෝ�පා සංගමයෙහි සයිප්රසය
2004 මැයි 1 වන දින සයිප්රසය යුර�ෝ�පා සංගමයේ (EU) පූර්ණ සාමාජිකයෙකු වූ අතර,
එතැන් පටන් එය සියලු EU ආයතනවලට සහභාගී වේ. යුර�ෝ�පා සංගමයේ ප්රධාන
දේශපාලනික ව්යුහ තුන වන්නේ යුර�ෝ�පා පාර්ලිමේන්තුව, යුර�ෝ�පා ක�ොමිසම,
සහ යුර�ෝ�පා කවුන්සිලය (රජයේ හ�ෝ� රාජ්ය නායකයා) සමගින් යුර�ෝ�පා සංගමයේ
කවුන්සිලයයි.
යුර�ෝ�ප සංගමයේ ආයතනවල ශක්තතා පහත පරිදි වේ: යුර�ෝ�පා ක�ොමිසම යනු
යුර�ෝ�පා සංගමයේ නීති ය�ෝ�ජනා කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම, ගිවිසුම් අධීක්ෂණ කිරීම
සහ සංගමයේ එදිනෙදා කටයුතු සඳහා වගකීම දරන යුර�ෝ�පා සංගමයේ විධායක
මණ්ඩලය වේ. සෘජුව ත�ෝ�රා පත් කර ගන්නා එකම යුර�ෝ�පා සංගමයේ ආයතනය
යුර�ෝ�පීය පාර්ලිමේන්තුව වන අතර එය යුර�ෝ�පා ක�ොමිසමේ සභාපති ත�ෝ�රා
ගැනීමේ ප්රධාන භූමිකාවක් දරයි; එය යුර�ෝ�පා සංගමයේ අයවැය සහ නීති සම්පාදනය
පිළිබඳව යුර�ෝ�පා සංගමයේ කවුන්සිලය සමඟ බලය බෙදාගනියි. යුර�ෝ�පා සංගමයේ
කවුන්සිලයේ එක් එක් සාමාජික රටවල රාජ්යයන් නිය�ෝ�ජනය කෙරෙන අතර එහි
සභාපතිකම සාමාජික රටවල් විසින් මාරුවෙන් මාරුවට බෙදාගනු ලැබේ. යුර�ෝ�පීය
කවුන්සිලය යුර�ෝ�පා සංගමයේ පුළුල් ප්රමුඛතා සකසයි; එය ජාතික සහ යුර�ෝ�පා
සංගම මට්ටමේ නායකයින් එක් රැස් කරයි. එයට එහි සභාපතිවරයා නායකත්වය
දරන අතර, රජයේ හ�ෝ� රාජ්ය නායකයින් සහ යුර�ෝ�පා ක�ොමිසමේ සභාපති ඇතුළත්
වෙති.

යුර�ෝ�පා සංගමයේ ක�ොඩිය

යුර�ෝ�පා පාර්ලිමේන්තුවේ (මුළු සාමාජික සංඛ්යාව 751 දෙනෙකි) සයිප්රස් ජනරජයේ
නිය�ෝ�ජිතයන් 6 දෙනෙකි. සයිප්රස් නිය�ෝ�ජිතයින්, සයිප්රසයේ වෙසෙන EU පුරවැසියන්
විසින් සෘජුවම ත�ෝ�රා පත් කරනු ලබයි. තවදුරටත්, ක�ොමසාරිස්වරයෙකු යුර�ෝ�පා
ක�ොමිසමෙහි සයිප්රසය නිය�ෝ�ජනය කරන අතර, සෑම EU රටකින්ම එක් අයෙක්
බැගින් මුළු ක�ොමසාරිස්වරු 28 දෙනෙකි. යුර�ෝ�පා සංගමයේ කවුන්සිලයෙහි දී, එක්
එක් රැස්වීමේ තේමාව හා සම්බන්ධ අමාත්යවරයෙකු විසින් සයිප්රසය නිය�ෝ�ජනය
කරනු ලබයි. යුර�ෝ�පා සංගමයේ කවුන්සිලයේ සභාපතිත්වය සෑම 6 මසකට වරක්ම
EU හි සාමාජිකයන් අතරින් මාරුවෙන් මාරුවට පත් වේ. සභාපතිත්වය උසුලන රට
එම සමාසිකයේ දේශපාලන න්යාය පත්රය නියම කරයි. 2012 දෙවන සමාසිකයෙහි දී
සයිප්රසය කවුන්සිලයෙහි සභාපතිකම ලබා ගත්තේය.
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4.7 සයිප්රසයේ පුරවැසියෙක් වීම
සයිප්රස් පුරවැසි භාවය ලබා ගැනීම පිණිස TCN කෙනෙක් වසස අවුරුදු 18 ට වැඩිවිය
යුතු අතර නීත්යානුකූලව සයිප්රසයේ වාසය කළ යුතුය. පුරවැසි භාවය සඳහා අයදුම්
කිරීමට පෙර, තැනැත්තෙකු අඩු තරමින් වසර 7 ක් සයිප්රසයේ නීත්යානුකූල වැසියෙකු
විය යුතු අතර, අපරාධ වාර්තා න�ොමැති, නීත්යානුකූලව සයිප්රසයට පැමිණ සහ නැවතී
සිටින්නෙකු විය යුතුය. TCN කෙනෙක් සයිප්රස් පුරවැසි භාවය අත් කර ගත් විට,
ඔහුගේ/ඇයගේ වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් ස්වයංක්රීයවම ඒ හා සමාන අයිතීන් අත්
කර ගන්නේ, ඔහුගේ/ඇයගේ කලත්රයා අවුරුදු 3කට පසුව, අපරාධ වාර්තා න�ොමැති
වීමට යටත්ව මෙම අයිතීන් අත් කර ගන්නා අතරදීය. තවද, සයිප්රසයේ පුරවැසියන්
හා විවාහ වූ අයට විවාහ වීමේ සිට වසර 3කින් පසු සහ අයදුම් කිරීමේ දිනයට පෙර
ජනරජය තුළ වසර දෙකක් වාසය කිරීමෙන් සයිප්රසයේ පුරවැසිභාවය ලබා ගත
හැක; ඔවුන්ට අපරාධ වාර්ත න�ොමැති වීම තිබිය යුතු අතර, සයිප්රස් ජනරජය තුළට
නීත්යානුකූලව ඇතුළත් වී නැවතී සිටිය යුතුය. රට තුළට නීති විර�ෝ�ධී ලෙස ඇතුළත්
වූ සයිප්රස් පුරවැසියෙකුගේ කලත්රයාට සයිප්රස් පුරවැසි භාවය ලබා ගැනීමට අනුමත
කරන්නේ අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යවරයාගේ තීරණය මත පමණයි.
අයදුම්පත්රය සමඟ සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, දිසා පරිපාලන
කාර්යාල සහ ජනරජයේ රාජ්යතාන්ත්රික දූත මෙහෙය (තානාපති කාර්යාල සහ
ක�ොන්සල් කාර්යාල) වෙත ලේඛන සංඛ්යාවක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ:


අයදුම්කරුගේ උප්පැන්න සහතිකය.



අයදුම්කරුට අපරාධ වාර්තා න�ොමැති බවට සහතිකය.



අයදුම්කරුගේ දෙමාපියන්ගේ විවාහ සහතිකය.



අයදුම්කරුගේ සහ අයදුම්කරුගේ දෙමාපියන්ගේ පැමිණීමේ සහ/හ�ෝ�
පිටවීමේ දින පැහැදිලිව විදහා දක්වන ගමන් බලපත්රවල ඡායාපිටපත.



එක් එක් අයදුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ පැමිණීම්වල සහ පිටවීම්වල
විස්තරාත්මක ප්රකාශය.



හිමිකම්පාන්නා දේශ ප්රවේශනය සඳහා අයදුම්පත්රයක් ග�ොනු කළ බවට
දැනුම්දීමක් අඩංගු, අනුගාමී පළ කිරීම් දෙකක වූ පුවත්පත් දැන්වීම්වල
පිටපත්.



අයදුම් පත්ර ගාස්තු (දේශ ප්රෙව්ශනය ඔස�්සේ සයිප්රසයේ පුරවැසි භාවය ලබා
ගැනීම සඳහා €500ක්) ගෙවූ ලදුපතෙහි ඡායාපිටපත
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සාමකාමී ලෙස එක්ව ජීවත් වීම පිළිබඳව දිසා පරිපාලන කාර්යාලයේ හ�ෝ�
රාජ්යතාන්ත්රික නිලධාරියෙක් ඉදිරියේ අත්සන් කළ ප්රකාශය.



යුගළයේ ළමුන්ගේ උප්පැන්න සහතික (තිබේ නම්)

වැඩිදුර විශ්ලේෂණාත්මක ත�ොරතුරු අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශයේ සිවිල්
ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ පිටුවේ දැක ගත හැක.
තවද, විදේශ පුරවැසියෙකුට 'ව්යතිරේඛය මඟින් සයිප්රසයේ ආය�ෝ�ජකයින් සඳහා
දේශ ප්රවේශන සැලැස්ම' හරහා සයිප්රසයේ පුරවැසි භාවය ලබා ගැනීමට අයදුම් කළ
හැක. පහත නිර්ණායක සම්පූර්ණ වීම අවශ්යය:


මූර්ති දේපළවල, ඉඩම් සංවර්ධනයෙහි සහ යටිතල ව්යාපෘතිවල ආය�ෝ�ජන
කිරීම.
අයදුම්කරු අවම වශයෙන් € මිලියන 2.0 ක් ග�ොඩනැඟිලි මිල දී ගැනීමේ
හ�ෝ� ඉදි කිරීමේ හ�ෝ� වෙනත් ඉඩම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල ඉදිකිරීමේ
(නේවාසික හ�ෝ� වාණික සංවර්ධන, සංචාරක ක්ෂේත්රයේ සංවර්ධන) හ�ෝ�
වෙනත් යටිතල ව්යාපෘතිවල ආය�ෝ�ජන කර තිබිය යුතුය.



සයිප්රසයේ සමාගම්වල/සංවිධානවල මූල්ය වස්තුවල ආය�ෝ�ජන කිරීම.

ඡන්ද
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ
ප්රවෘත්ති කාර්යාලය

අයදුම්කරු සයිප්රස් ජනරජයේ ස්ථාපිත වූ සහ ක්රියාත්මක වන සමාගම්වල
හ�ෝ� සංවිධානවල අවම වශයෙන් € මිලියන 2.0 ක ආය�ෝ�ජන වියදමින්
මිල දී ගෙන හ�ෝ� සහභාගී වී තිබිය යුතුය.


සයිප්රසයේ සමාගම්වල/සංවිධානවල විකල්ප ආය�ෝ�ජන අරමුදල්වල හ�ෝ�
මූල්ය වස්තුවල ආය�ෝ�ජන කිරීම (licensed by CySec).
අයදුම්කරු සයිප්රස් ජනරජයේ ස්ථාපිත, බලය ලත් සහ සුපරීක්ෂණ
කෙරෙන විකල්ප ආය�ෝ�ජන අරමුදල්වලින් (AIF) අවම වශයෙන් €
මිලියන 2.0ක් ගෙන ආ තිබිය යුතු අතර එම ආය�ෝ�ජන සයිප්රස් ජනරජය
තුළ පමණක්, මෙම සැලැස්මේ නිර්ණායක ඉටු කරන ආය�ෝ�ජනවල හ�ෝ�
මුදල් අමාත්යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද ක්ෂේත්රවල ආය�ෝ�ජන කර
තිබිය යුතුය.



ඉහත සඳහන් ආය�ෝ�ජන සංය�ෝ�ග කිරීම.
මුළු ආය�ෝ�ජන මුදල අවම වශයෙන් € මිලියන 2.0ක් දක්වා තිබේ නම්
අයදුම්කරුට ඉහත ආය�ෝ�ජනවල සංය�ෝ�ගයක් සමඟ ඉදිරිපත් කළ හැක.
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මෙම නිර්ණායකය තුළ (ආය�ෝ�ජන සංය�ෝ�ග කිරීම) අයදුම්කරුට සයිප්රස්
ජනරජයේ විශ�ේෂ රාජ්ය බැඳුම්කරයන් €500,000ක් දක්වා මිල දී ගත හැකි
අතර, ආය�ෝ�ජකයා මෙම බැඳුම්කරයන් අවම වශයෙන් වසර තුනකට
තබා ගැනීම යන ක�ොන්දේසිය මත ඒවා මුදල් අමාත්යාංශයේ මහජන ණය
කළමනාකරණ කාර්යාලය මඟින් නිකුත් කෙරේ.


සයිප්රසය තුළ සෘජු ආය�ෝ�ජනවලින් පුද්ගලික දේපළවල අනුගම්ය ලබා
ගැනීම (€ මිලියන 5ක්).
අයදුම්කරුට සයිප්රස් ජනරජය තුළ බැංකුවල හ�ෝ� පුද්ගලිකව අයත්
සමාගම්වල හ�ෝ� (ඔහු/ඇය ප්රතිලභ හිමිකරු වන) අරමුදල්වල අවම
වශයෙන් € මිලියන 5 ක මුදලක් තැන්පත් කර තිබිය හැක.

ව්යතිරේඛය මඟින් සයිප්රසය තුළ ආය�ෝ�ජකයින් සඳහා දේශ ප්රවේශන සැලැස්ම
සඳහා අමතර ලේඛන කිහිපයක් සමඟ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පරීක්ෂණ කාලයකින් පසු යම් ක�ොන්දේසියක් මඟ හරවා ගෙන තිබෙන බවක් සනාථ
වන්නේ නම් දේශ ප්රවේශනය අහ�ෝ�සි කළ හැක.

4.8 ප්රජා සහභාගීත්වය
මැතිවරණවලට සහභාගී වීම
TCN හට සයිප්රස් ජනරජය විසින් සංවිධාන කෙරෙන යම් ඡන්දවලට සහභාගී විය
න�ොහැක. පාර්ලිමේන්තු සහ ජනාධිපති මැතිවරණවල සයිප්රසයේ පුරවැසියන්ට
පමණක් ඡන්දය දැමිය හැක. සයිප්රසයේ නේවාසිකයින් ලෙස ජීවත් වන යුර�ෝ�පා
සංගමයේ පුරවැසියන්ට පළාත් මහ නගර සභා සහ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණවල
පමණක් ඡන්දය ප්රකාශ කළ හැක.

ජාතික සංවිධාන
TCN හි ප්රජා සහභාගීත්වය ප්රධාන වශයෙන් තම ස්වදේශිකයින් විසින් සයිප්රසයේ
ස්ථාපිත කරනු ලැබූ සමිති සහ සංවිධාන හරහා හෙළි කරනු ලැබේ. රැස්වීමේ සහ
සංවිධානය වීමේ නිදහස සයිප්රස් ජනරජයේ ව්යවස්ථාමය අයිතියකි. නේපාලය, ශ්රී
ලංකාව, පලස්තීනය, පිලිපීනය, බංග්ලාදේශය, ජ�ෝ�ර්ජියාව, කැමරූන්, රුසියාව සහ
කෙන්යාව යන රටවල්/ජාතීන් සඳහා සයිප්රසයේ TCN සංවිධාන ඇත. මෙම සංවිධාන
ඔවුන්ගේ සාමාජිකයින්ට සහය වීමට ඔවුන් සයිප්රසයේ නැවතී සිටින කාලය අතරතුර
වැඩසටහන් පිරිනමයි.
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රාජ්ය න�ොවන සංවිධාන (NGO)
ඔවුන්ට දේශීය සමාජය හා සංකලනය වීමට උපකාර වීම ඉලක්ක ක�ොටගෙන
NGO ගණනාවක් TCN හට සම්බන්ධ වීමට විවිධ සංස්කෘතික සහ අධ්යාපනික
ක්රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කර ඇත. අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශයේ එකමුතු
අරමුදල් ක්ෂේත්රය යුර�ෝ�පා අරමුදල් ඒකකය ඔස�්සේ මෙම මෙහෙයවීම කෙරෙහි
සැලකිය යුතු දායකත්වයක් දක්වයි. එම අභිමතාර්ථය සඳහාම ඇතැම් නගර සභා
දේශීය වැඩසටහන් සංවිධානය කරයි.

වෘත්තීය සමිති
වෘත්තීය සමිති යනු TCN හට සම්බන්ධ වීමට ලැබෙන වඩාත්ම වැදගත් සංවිධානවලින්
එකකි. සයිප්රස් ජනරජයේ ව්යවස්ථාව මත පදනම්ව, සියලු ස�ේවකයින්ට වෘත්තීය
සංගම් හා සම්බන්ධ වීමේ අයිතියක් ඇත. වෘත්තීය සංගම්වල සාමාජිකයින් වන සහ
මූල්ය බැඳීම් සපුරාලන TCN හට ඒවායේ නිලවරණවලට සහභාගී වීමේ අයිතිය ඇත.

4.9 මානව හිමිකම්, සමානව සැලකීම සහ TCN සඳහා ආරක්ෂාව සහ
වගකීම්
TCN ගේ මානව හිමිකම්
සයිප්රස් TCN වාසීන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් යුර�ෝ�පා සංගමයේ නෛතිකව බැඳෙන
ලේඛනයක් වන යුර�ෝ�පා සංගමයේ මූලික අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තියෙහි ලැයිස්තුගත කර
ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ යුර�ෝ�පා සංගම් වෙබ් අඩවියෙහි දිස්වන පරිදි, TCN ඇතුළුව
සියලු පුරවැසියන්ට අදාළව එක් එක් පරිච්ඡේදයේ දැක්වෙන ප්රධාන අයිතිවාසිකම් වේ.
I වෙනි පරිච්ඡේදය: ගරුත්වය (මානව ගරුත්වය, ජීවිතයට ඇති අයිතිය, පුද්ගලයාගේ
අවංක භාවය කෙරෙහි අයිතිය, වධහිංසා සහ අමානුෂික හ�ෝ� අවමන් සහගත සැලකීම හ�ෝ�
දඬුවම වැළැක්වීම, වහල් භාවය සහ බලහත්කාරයෙන් ශ්රමයෙහි යෙදවීම වැළැක්වීම).
II වෙනි පරිච්ඡේදය: නිදහස (නිදහස සහ ආරක්ෂාව සඳහා ඇති අයිතිය, පුද්ගලික සහ
පවුල් ජීවිතය කෙරෙහි ගරුත්වය, පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම, විවාහ වීමේ සහ පවුලක්
ඇති කර ගැනීමේ අයිතිය, සිතීමේ නිදහස, හෘද සාක්ෂිය සහ ආගම, අදහස් සහ ත�ොරතුරු
පළ කිරීමේ නිදහස, රැස්වීමේ සහ සමාගමයෙහි නිදහස, කලාවේ සහ විද්යාවේ නිදහස,
අධ්යාපනයට ඇති අයිතිය, රැකියාවක් ත�ෝ�රා ගැනීමේ නිදහස සහ වැඩෙහි යෙදීමේ
අයිතිය, ව්යාපාර කරගෙන යාමේ නිදහස, දේපළට ඇති අයිතිය, ආරක්ෂාව අයැදීමේ
අයිතිය, ඉවත් කිරීමේ, නෙරපා හැරීමේ හ�ෝ� සිය රටට භාර දීමේ අයිතිය).

දේශපාලන පද්ධතිය 61

III වෙනි පරිච්ඡේදය: සමානාත්මතාවය (නීතිය ඉදිරියේ සමානාත්මතාවය, වෙනස්
ක�ොට න�ොසැළකීම, සංස්කෘතික, ආගමික සහ භාෂාමය විවිධත්වය, ස්ත්රීන් සහ
පුරුෂයන් අතර සමානාත්මතාවය, ළමයින්ගේ අයිතිවාසිකම්, වැඩිහිටියන්ගේ
අයිතිවාසිකම්, අබලතා සහිත පුද්ගලයින්ගේ සංකලනය).
IV වෙනි පරිච්ඡේදය: එකමුතු භාවය (ව්යාපාරය තුළ ත�ොරතුරුවලට සහ
උපදේශනයට ස�ේවකයින්ගේ අයිතිය, සාමූහික කේවල් කිරීමට සහ ක්රියා කිරීමට
ඇති අයිතිය, ස�ේවා පත් කිරීම් වලට ප්රවේශ වීමේ අයිතිය, සාධාරණ න�ොවූ පහ
කිරීමකදී ආරක්ෂාව, ය�ෝ�ග්ය සහ සාධාරණ වැඩ ක�ොන්දේසි, ළමා ශ්රම තහනම සහ
වැඩ බිමෙහිදී තරුණ පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව, පවුල් සහ වෘත්තීය ජීවිතය, සමාජ
ආරක්ෂාව සහ සමාජ සහය, ස�ෞඛ්ය රැකවරණය, ප�ොදු ආර්ථික යහපතට වූ ස�ේවා
වෙත ප්රවේශය, පාරිසරික ආරක්ෂාව, පාරිභ�ෝ�ගික ආරක්ෂාව).
V වෙනි පරිච්ඡේදය: සිවිල් අයිතිවාසිකම්, මනා පරිපාලනයක් සඳහා අයිතිය, ලේඛන
වෙත ප්රවේශ වීමේ අයිතිය, යුර�ෝ�පා ඔම්බුඩ්ස්මන් වෙත පැමිණිලි කිරිමේ අයිතිය,
පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිදහස, සංචරණය සහ වාසය කිරීමේ නිදහස (TCN සඳහා
අදාළ නීති පද්ධතියට අනුව), රාජ්ය තාන්ත්රික සහ තානාපති ආරක්ෂාව.
VI වෙනි පරිච්ඡේදය: යුක්තිය (ඵලදායී ප්රතිකර්මයක් සහ සාධාරණ විනිශ්චයක් සඳහා අයිතිය,
නිර�්දෝෂී භාවය පූර්වානුමාන කිරීම සහ නිදහසට කරුණු කීමේ අයිතිය, නෛතිකත්වයේ
මූලධර්ම සහ සාපරාධී වරදවල සහ දඬුවම්වල සමානුපාතික භාවය, එකම සාපරාධී වරද සඳහා
ක්රියා පටිපාටියේදී දෙවරක් දඬුවම් ලැබීම හ�ෝ� තැත් කිරීම න�ොකිරීමේ අයිතිය).

TCN හි සමානව සැලකීම සහ ආරක්ෂාව
සයිප්රස් ජනරජය තම ව්යවස්ථාව හරහා විදේශ ස�ේවකයින් සහ දේශීය පුද්ගලයින්
අතර සමාන සැලකිලි ලැබීම සහතික කරන අතර වර්ගය, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, ජාතිය,
ආගම හ�ෝ� ජනවාර්ගික සම්භවය න�ොකතා මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම
සහතික කරනු ලබයි. ඉතා සුවිශ�ේෂී ලෙස සයිප්රස් ජනරජයේ ව්යවස්ථාවෙහි 28(2)
වගන්තියේ ප්රතිපාදන:
“කිසිදු පුරවැසියෙකු ඔහුගේ ජන වර්ගය, ජාතිය, ආගම, භාෂාව, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය,
දේශපාලන හ�ෝ� වෙනත් වරදකරුවෙකු වීමෙන්, ජාතික හ�ෝ� සමාජයීය පෙළපත,
උපන් ස්ථානය, වර්ණය, ධනය, සමාජ තත්ත්වය යන හ�ේතු මත හ�ෝ� වෙනත් කවර
හ�ෝ� හ�ේතුවක් මත සෘජු හ�ෝ� වක්ර වෙනස්කමකට භාජනය වීමෙන් ත�ොරව, සෑම
තැනැත්තෙකුම මෙම ව්යවස්ථාව මගින් සපයා දී ඇති සියලු අයිතීන් සහ නිදහස
භුක්ති විඳිනු ලැබිය යුත්තේය.”

62 | සයිප්රස් මඟප

අමතරව, සයිප්රස් ජනරජය යුර�ෝ�පා සංගමයේ (EU) සාමාජික රටක් ලෙස, යුර�ෝ�පා
සංගමයෙහි නීති, ජාත්යන්තර ගිවිසුම් සහ සයිප්රස් ජනරජය විසින් අපරානුමත කළ
ගිවිසුම්වලට අනුකූල විය යුතුය. උදාහරණයක් වශයෙන්, EU අධ්යක්ෂණය 2011/95/
EU ජාත්යන්තර ආරක්ෂාවේ ප්රතිලාභ ලබන්නන් වශයෙන්, සරණාගතයින් හ�ෝ� සහධාරී
ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයින් සඳහා ඒකීය තත්ත්වයක් සඳහා සහ දෙනු
ලබන ආරක්ෂාවේ අන්තර්ගතය සඳහා TCNගේ හ�ෝ� පුරවැසි භාවයක් න�ොමැති අයගේ
සුදුසුකම් සඳහා ප්රමිති ලබා දෙන බැවින් එය TCN ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් යුත්
වේ. තවද, සයිප්රස් රජය සංශ�ෝ�ධිත යුර�ෝ�පා සමාජ ප්රඥප්තියේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදය
(එනම් ආරක්ෂාව සහ සහය සඳහා සංක්රමණික ස�ේවකයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල
අයිතිවාසිකම්) පිළිගෙන ඇත. වෙනත් කරුණු අතර, මෙම පත්රක මඟින් ජාතිකයින්ට අඩු
අහිතරක සැලකීමක් සංක්රමණික ස�ේවකයින්ට න�ොතිබීම තහවුරු වේ.
වෙනත් කරුණු අතර, සයිප්රස් රජය ද පහත සඳහන් සම්මුති අපරානුමත කර ඇත:


1949 අංක 97 දරන ILO (ජාත්යන්තර සංක්රමණ සංවිධානය) රැකියාව සඳහා
සංක්රමණය වීම (සංශ�ෝ�ධිත) පිළිබඳ සම්මුතිය



1975 අංක 143 දරන සංක්රමණ ස�ේවකයින් (පරිපූරක ප්රතිපාදන) පිළිබඳ
සම්මුතිය



1985 අංක 111 දරණ වෙනස් ක�ොට සැලකීම (රැකියා සහ ස�ේවා නියුක්තිය)
පිළිබඳ සම්මුතිය

වෙනත් කරුණු අතර, රැකියාවේ නියම හා ක�ොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් අවම වශයෙන්
ජාතිකයින්ට සමානව සංක්රමණික ස�ේවකයින්ට සැලකීම ප්රවර්ධන කිරීම සහ වගකීම
දැරීම සඳහා අමාත්යාංශ කවුන්සිල් තීරණ මෙන්ම පරිපාලන ප්රතිපාදන කිහිපයක් ද පවතී.
අමතරව, කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සහ
විදේශ ස�ේවකයා යන දෙපාර්ශවයම විසින් අත්සන් කෙරෙන ලිඛිති රැකියා ගිවිසුම් හරහා
විදේශ ස�ේවකයින් සහ දේශීය පුද්ගලයින් අතර සමානව සැලකීම ආරක්ෂා කරයි. මෙම
ගිවිසුම්වල රැකියාවේ (ස�ේවා පැය ගණන, වැටුප සහ අනෙකුත් ප්රතිලාභ, නිවාඩු, අතිකාල
දීමනා, වගකීම් යනාදි) සියලුම ක�ොන්දේසි අඩංගු වන අතර ඒවා ප්රධාන වශයෙන්
සාමූහික ගිවිසුම් මත පදනම්ව සයිප්රසයේ ස�ේවකයින්ට ද අදාළ වේ.
සයිප්රස් ජනරජයේ TCN වාසියෙකුගේ කිනම් හ�ෝ� මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය
වීමක්, ඔවුන් පරිපාලන ක�ොමසාරිස්වරයාගේ (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලය වෙත ය�ොමු කළ
යුතුය. සයිප්රස් ජනරජයෙහි පුරවැසියන් සහ වාසය කරන්නන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම්
සුරක්ෂිත කර ආරක්ෂා කිරීම ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාගේ කාර්ය භාරයයි. මානව හිමිකම්
උල්ලංඝනය සාපරාධී වරදක් ද සහිත නම්, TCN සයිප්රස් ප�ොලීසියටද ය�ොමු කළ යුතුය.
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TCN හට නීතිය, රෙගුලාසි සහ සයිප්රස් ජනරජය පාලනය කරන ආයතන දැන ගැනීමේ
අයිතිය ඇත. එවන් ත�ොරතුරු පිළිබඳ දැනුම TCN හට සයිප්රස් සමාජය හා සංකලනය
වීමේ දී අවශ්ය වේ. මනා ලෙස දැනුවත් වූ TCN තම අයිතිවල යම් උල්ලංඝනයකින්
ආරක්ෂා වීමේ තත්ත්වයක සිටිනු ඇත. අමතරව, සයිප්රසයේ TCN ගේ අයිතීන් සහ
බැඳීම් සයිප්රස් ජනරජයේ ව්යවස්ථාව මගින් ආරක්ෂා ක�ොට පාලනය කරනු ලබයි.

TCN ගේ බැඳියාවන්
සයිප්රසයේ TCN ගේ බැඳියාවන්, සයිප්රසයේ ජීවත් වන, අධ්යාපනය හදාරන, හ�ෝ�
වැඩ කරන TCN හට ය�ොමුව දක්වමින් විදේශික සහ ආගමන නීතියේ, සහ අදාළ
රෙගුලාසිවල දක්වා ඇත. සයිප්රසයේ වාසීන් ලෙස TCN ගේ මූලික බැඳියාවන්
වන්නේ:


සයිප්රස් ජනරජයේ නීති සහ රෙගුලාසි වලට බැඳී සිටීම සහ ගරු කිරීමයි.



මහජන සහ ප�ෞද්ගලික දේපළවලට ගරු කිරීමයි.



ඔවුන් සයිප්රසයට පැමිණීමේ දී වෛද්ය පරීක්ෂණ කරා ය�ොමුවීමයි.



සයිප්රසයේ තම ගෙදර ලිපිනයේ විය හැකි ඕනෑම වෙනසක් සයිප්රස්
ප�ොලීසියට දැනුම් දීමයි.



ඔවුන් සයිප්රසයේ රැඳී සිටීම දික් කිරීමට අපේක්ෂා කිරීමේදී, එය කල්
ඉකුත්වීමට එක් මසකට පෙර ඔවුන්ගේ වාසික බලපත්රය අලුත් කිරීම
සහතික කිරීමයි.
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ආර්ථිකය
economy

ආර්ථිකය
5.1 සයිප්රස් ආර්ථිකයෙහි ඉතිහාසය සහ ලක්ෂණ
සයිප්රසයෙහි විවෘත, නිදහස්-වෙළඳප�ොළ ආර්ථිකයක් ඇත. නිදහස ලැබීමේ සිට,
එහි ආර්ථිකය පරිණාම කිහිපයකට ලක් වී ඇත: 1961 සහ 1973 අතර, සයිප්රසය
ඛනිජ ද්රව්ය සහ කෘකර්ම නිෂ්පාදන අපනයනකරු විය: 1970 සිට 1980 මුල් භාගය
දක්වා, එය නිෂ්පාදන භාණ්ඩ අපනයනකරු විය: 1980 අවසන් භාගයේ සිට සයිප්රසය
ජාත්යන්තර සංචාර, ව්යාපාරික සහ ස�ේවා මධ්යස්ථානයක් වී ඇත. 2012 - 2013 අතර
යුර�ෝ�පීය විශාල ණය අර්බුදයේ ක�ොටසක් වූ සයිප්රස් මූල්ය අර්බුදය මෑත කාලයේ
රටේ ආර්ථික කටයුතුවල බලපා ඇත. 2013 මාර්තු මාසයේදී, රටට දැඩි මූල්ය
අර්බුදයක් අත්දැකීමට සිදු වී ඇති අතර, එහි ආර්ථිකය යළි සැකසීමට දැඩි ලුහුපෙවත්
කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සිදු විය. කෙස�ේ වෙතත්, ඒ කාලයේ සිට, තම ආර්ථිකය
ග�ොඩ නැඟීමට හැකි වන පරිදි ජාත්යන්තර අපේක්ෂා ඉක්මවා යෑමෙන් සුවිශ�ේෂී
ප්රත්යාස්ථිතියක් රටින් පෙන්නුම් කර ඇත.

5.2 සයිප්රසයේ මුදල් ඒකකය
2008 ජනවාරි 1 වන දිනසිට, යුර�ෝ�පා කලාපයට ඇතුළු වූ සයිප්රසය, යුර�ෝ�පා
කලාපයේ සමාජික රටවල් විසින් නිල මුදල් ඒකකය ලෙස භාවිත කරන යූර�ෝ�
පිළිගන්නා ලදී. යුර�ෝ�පා කලාපයේ සාමාජිකයන් යුර�ෝ�පීය මධ්යම බැංකුවෙන්
නියාමන කරනු ලබන ඒකීය මූල්ය ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කරයි. වාණිජ ගනුදෙනු
සහ ව්යාපාරික සම්බන්ධතා ඉතා පහසු කිරීමෙන්, සයිප්රසයේ ආර්ථිකය, ආය�ෝ�ජන,
සහ වෙළඳාම තුළ යූර�ෝ� බලපායි.

5.3 බදුකරණය
සයිප්රසය තුළ නේවාසිකව සිටින පුද්ගලයින් සහ සමාගම් තම ල�ොව පුරා ආදායම්
පිළිබඳව ආදායම් බද්දට බැඳී සිටිති. පුද්ගලයෙක් බදු වසරකින් දින 183කට වැඩි
කලක් ජනරජය තුළ පෙනී සිටියේ නම්, සයිප්රසයේ බදු නේවාසිකයෙක් ලෙස
සලකනු ලැබේ.
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ජනරජය තුළ පෙනී සිටින දිනවල් පහත සඳහන් පරිදි ගණන් කෙරේ:


ජනරජයට පැමිණි දිනය ජනරජය තුළ සිටින පළමු දින ලෙස සැලකේ



එකම දවස�ේ ජනරජයට පැමිණි පසු පිටත් වන්නේ නම් දිනය ජනරජය
තුළ එක් දිනක් සිටි බව ලෙස සැලකේ, එමෙන්ම



එකම දිනයේ ජනරජයෙන් පිටත් වී ජනරජය ආපසු පැමිණෙන්නේ නම්

සමාගමක කළමනාකරණය සහ පාලනය සයිප්රස් තුළින් කරනු ලබන්නේ නම් එය
නේවාසික බව සැලකේ.
බදු නේවාසිකයින් න�ොවන පුද්ගලයින් සයිප්රස් තුළින් උපයන ආදායම් පිළිබඳව
පමණක් ආදායම් බද්දට බැඳී සිටිති. කෙස�ේ වෙතත්, සයිප්රසය තුළ ස්ථීර පැවැත්මක්
ඇති බදු නේවාසිකයින් න�ොවන පුද්ගලයින්ට, තමන්ට ප්රය�ෝ�ජන වන්නේ නම්,
බදු නේවාසිකයින්ට අදාළ ප්රතිපාදනවලට අනුව බදු ගෙවීමට ත�ෝ�රා ගත හැක.
පුද්ගලයින් සඳහා බදු නිදහස් ප්රමාණය යූර�ෝ� 19,500කි (2017).
එකතු කළ අගය මත බද්ද යනු පාරිභ�ෝ�ගික වියදම මත පදනම්ව බදුකරණයේ වක්ර
ආකාරයකි. ජනරජය තුළට කරනු ලබන භාණ්ඩ ආනයනය සහ අනෙකුත් සාමාජික
රටවලින් භාණ්ඩ අත්පත් කර ගැනීම මත, ජනරජය තුළ බදු අය කළ හැකි සෑම
භාණ්ඩ හ�ෝ� ස�ේවා සැපයීමක්ම මත, VAT අය කෙරේ. ව්යතිරේක සහ ප්රභේදන
සමහරක් පවතින නමුත්, වත්මන් VAT බදු අනුපාතය 19% වේ (2017).

5.4 බැංකු පද්ධතිය
බැංකු පද්ධතිය බැංකු සහ සමූපකාර ණය ආයතන වලින් සමන්විත වෙයි. සයිප්රසයෙහි
මහ බැංකුව බැංකු ආයතන, දේශීය බැංකු, සහ ජාත්යන්තර බැංකු ඒකකවල අධීක්ෂණ
අධිකාරිය වේ. සමූපකාර ණය ආයතන සමූපකාර සමිතිවල අධීක්ෂණ සහ සංවර්ධන
අධිකාරය විසින් ද සයිප්රසයේ මහ බැංකුව විසින් අධීක්ෂණ කරනු ලැබේ.
සයිප්රසය එය යුර�ෝ�පා සංගමය හා එක් වූ තැන් සිට විදේශීය ආය�ෝ�ජකයින්ට ව්යාපාර
ඉඩ ප්රස්තා පිරිනමමින් විදේශීය ආය�ෝ�ජන ලිහිල් කර ඇත. සයිප්රසයේ මූල්ය පද්ධතිය
විවෘත එකක් වන අතර, අනෙකුත් රටවල් සමඟ වාණිජමය ව්යාපාර සඳහා ඉඩ
සලසයි. සයිප්රසයෙහි සෘජු ආය�ෝ�ජන ඒවා තුන්වන පාර්ශ්වික රටවලින් උත්පාදනය
වන්නේනම් මිස කිසිදු සීමාවකින් ත�ොරව සිදුවිය හැක. තුන්වන පාර්ශ්වික රටවල්
සඳහා ඉටු කළ යුතු නිර්ණායක ග�ොන්නක් ඇත; මෙම නිර්ණායක ආය�ෝ�ජනයේ
විදේශීය ආය�ෝ�ජක සහභාගිත්ව ප්රතිශතය මත පදනම් වේ. ගනුදෙනු සහ ආය�ෝ�ජන
කාර්යපටිපාටිය නිරීක්ෂණය කරමින් පවතින, සයිප්රසයෙහි මූල්ය පද්ධතියේ නියාමන
සහ සුපරීක්ෂක බලාධිකාරය සයිප්රස් මහ බැංකුවයි.
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සයිප්රසයේ මහ බැංකුව
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය

වෙනත් රටවල් සමඟ වෙළඳාම
2016 දී, සයිප්රස් ජනරජයේ සංඛ්යාලේඛන ස�ේවයට අනුව, මුළු වෙළඳාමෙන් 98%
ක් සහිතව සයිප්රසය වෙළඳාම් කරන ප්රථම වඩාත් වැදගත් කණ්ඩායම වන්නේ
යුර�ෝ�පා සංගමයේ සාමාජික රටවල් වේ. ප්රධාන EU වෙළඳ හවුල්කරුවන් ග්රීසිය,
එක්සත් රාජධානිය සහ ප�ෝ�ලන්තය වේ. යුර�ෝ�පා සංගමයට පිටත ප්රධාන වෙළඳ
හවුල්කරුවන් දකුණු ක�ොරියාව සහ ඊශ්රායලය වේ.

5.5 TCNs සඳහා බැංකු ත�ොරතුරු
බැංකු සහ මුදල් ගනුදෙනු ස�ේවාවන් පිරිනමන ආයතන විශාල ගණනක් සයිප්රසය
තුළ ඇත:


බැංකු



සමූපකාර ණය ආයතන



විදේශ රටවලට මුදල් හුවමාරු කිරීම සඳහා විශ�ේෂිත සමාගම්

සයිප්රසයේ මූල්ය ආයතන විසින් සපයනු ලබන ස�ේවා වෙත ප්රවේශ වීමට ක්රියා පටිපාටි
විස්තරයක් පහත වේ. මෙම ස�ේවාවලට අයත් වන්නේ:


බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම



මුදල් ආපසු ගැනීමට කාඩ් පතක් අත්පත් කර ගැනීම



බැංකු හුවමාරු



ණය



උපය�ෝ�ගීතා ගෙවීම් සහ වෙනත් ස�ේවා (උ.දා. විදුලිය, ජලය, දුරකතන)

බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම
TCN හට ඔවුන්ගේ අභිමතය අනුව ඕනෑම බැංකුවක හ�ෝ� ඕනෑම සමූපකාර ණය
ආයතනයකදී ඕනෑම බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කළ හැක. පහත දැක්වෙන්නේ
TCN විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇති වඩාත්ම සුලබ ලේඛන සහ සහතිකයි:

ආර්ථිකය 71



අවම වශයෙන් වර්ෂ එකකට වලංගු වන නේවාසික සහ රැකියා බලපත්රය.



විජාතික ප�ොත (සයිප්රස් ප�ොලිසියේ විජාතික සහ සංක්රමණ ඒකකය විසින්
නිකුත් කළ).



TCNගේ නමට නිකුත් කළ අත්සන් කළ කුලී දේපළ ගිවිසුම; පුද්ගලයා
දේපළක් කුලියට න�ොගන්නා අතර ඔහුගේ/ඇයගේ නිවස ඇත්ත
වශයෙන්ම සයිප්රස් ජාතිකයෙකුට අයත් නම්, එවිට ඔවුන්ගේ අත්සන
ඇපකරුවකු වශයෙන් අවශ්යයි.



අයදුම්කරුගේ ගමන් බලපත්රයේ පිටපත.



අයදුම්කරු ශිෂ්යයෙක් නම්, ඔවුන් සහභාගී වන, අයදුම්කරුගේ
විශ්වවිද්යාලය හ�ෝ� විද්යාලය මගින් නිකුත් කළ ශිෂ්ය බඳවා ගැනීම තහවුරු
කිරීමේ සහතිකයක් ද අයදුම්කරුට අවශ්යය.

ඒ හා සමාන ක්රියා පටිපාටියක් ඉලෙක්ට්රොනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්ය
TCN කෙනෙකුට අනුගමනය කිරීමට සිදු වේ.

මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා බැංකු කාඩ්පතකට ඉල්ලුම් කරන්න
බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කළ පසු, පාරිභ�ෝ�ගිකයන් හට බැංකු සහ සමූපකාර ණය
ආයතන විසින් ණය කාඩ්පතක් සහ/හ�ෝ� හර පතක් ලබාගැනීමේ විකල්පය,
පාරිභ�ෝ�ගිකයාගේ සුදුසුකම්, ණය ය�ෝ�ග්යතාව සහ ගිණුම් වර්ගය මත පදනම්ව
ලබා දෙයි. ණය කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමට අදාළ වන බැංකු රීති දැඩි වන අතර ණය
කාඩ්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා විභව්ය පාරිභ�ෝ�ගිකයන් සියලු බැංකු අවශ්යතා සහ
අභ්යන්තර විගණන සපුරාලිය යුතු වේ.
කාඩ්පත් සැපයුම සහ උපය�ෝ�ජනය ප්රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදේ:

හරපත
මෙය ණය පතක් න�ොවේ. හරපත භාවිත කරන විට, බැංකුව සමඟ පවත්වාගෙන
යනු ලබන හිමිකරුවන්ගේ පුද්ගලික ජංගම ගිණුමෙන් මුදල් සෘජුවම සහ වහාම අඩු
කෙරේ. පුද්ගලයෙක් හර පතක් භාවිත කිරීමට ඔහුගේ/ඇයගේ ගිණුමෙහි ප්රමාණවත්
මුදලක් තිබීම අවශ්යය. බැංකුවේ ATM ජාලය භාවිත කෙරේ නම්, ඩෙබිට් කාඩ්පත
භාවිත කිරීම සඳහා කිසිදු බැංකු ගාස්තුවක් අය න�ොකෙරේ. වෙනත් බැංකුවක ATM
ජාලයක් භාවිත කරන්නේ නම්, සාමාන්ය නාමික ගාස්තුවක් අය කෙරෙනු ඇත.
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ක්රෙඩිට් කාඩ්පත
පුද්ගලයෙක් ගෙවීම් කිරීමට තම ක්රෙඩිට් කාඩ්පත භාවිත කරන විට මුදල් බැංකුවෙන්
ලබා දෙන ණය මුදලක් ලෙස සැලකේ. එක් එක් මාසය අවසානයේදී, (තම ක්රෙඩිට්
කාඩ්පත මඟින් කරන ගනුදෙනුවල සහ මිල දී ගැනීමේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන්)
පුද්ගලයා බැංකුවට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල දක්වමින්, ගෙවිය යුතු අවම මුදලද සමඟ
ප්රකාශනයක් නිකුත් කෙරෙනු ඇත.
ක්රෙඩිට් කාඩ් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් පහත දැක්වෙන ගනුදෙනු සඳහා භාවිත කළ හැක:


ATM කාඩ්පතින් මුදල් ලබාගැනීම.



සිල්ලර වෙළඳ මධ්යස්ථානවලදී ගෙවීම (අවන්හල්, සාප්පු, උපය�ෝ�ගිතා,
සහ වෙනත් ගාස්තු සහ ඔබ මුදල්වලින් ගෙවනු ලබන වෙනත් ගෙවීම්).



අන්තර්ජාලය මඟින් ගෙවීම.

මුදල් හුවමාරු
සියලු මූල්ය ආයතන මෙන්ම “මුදල් යැවීමේ සමාගම්“ ද (උදා. Western Union සහ
MoneyGram) විදේශීය මුදල් හුවමාරු ස�ේවා ලබා දේ. බැංකු සහ සමුපකාර ක්රෙඩිට්
ආයතන විසින් සයිප්රසයේ හ�ෝ� විදේශ රටවල බැංකු ගිණුම් වෙත මුදල් හුවමාරු කරති.
මූල්ය ආයතනයේ ප්රතිපත්ති මත රඳා පවතින ගාස්තුවක් සැමවිටම මුදල් හුවමාරුවට
අන්තර්ගත වේ. බැංකු සහ මුදල් හුවමාරු සමාගම් මුදල් හුවමාරු කිරීම සඳහා යම් යම්
ලේඛන නියම කරයි (උදා. ලබන්නාගේ පුද්ගලික සහ බැංකු විස්තර වැනි)
මුදල් හුවමාරු කිරීමට TCN විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ප්රධාන ලේඛන / සහතික වනුයේ:


නේවාසික සහ ස�ේවා නියුක්ති අවසරය



රැකියා ගිවිසුම



නිශ්චිත මූල්ය ආයතනවලින් ඔවුන් එවීමට අදහස් කරන මුදල් පිළිබඳ
සාක්ෂි

කිසියම් පුද්ගලයෙකුට විදේශයකට හුවමාරු කළ හැකි මුදල් ප්රමාණය සම්බන්ධයෙන්
සීමා තිබේ. නිශ්චිත උපරිම මුදල් ප්රමාණය අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ සයිප්රස ජනරජයේ
නීති මඟින් සහ එක් එක් මූල්ය ආයතනයකම අභ්යන්තර ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පටිපාටි
අනුව වේ.
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සයිප්රසය පුරා ශාඛා සහිත මුදල් හුවමාරු සමාගම් (උදා. (e.g. Western Union සහ
MoneyGram) මඟින්ද මුදල් විදේශවලට යැවිය හැක. එස�ේම, සයිප්රස ජනරජයේ නීති
මඟින් නිශ්චිත උපරිම මුදල් ප්රමාණයන් තීරණය කරන බව ඔබ දැන සිටිය යුතුය.
හුවමාරු කරන ලද මුදල් වහාම ලබන්නාගේ ගිණුමෙ වෙත ළඟා න�ොවේ. මුදල්
හුවමාරුව සිදු කෙරෙන වේලාව සහ මුදල් ලබන්නා තම ගිණුමෙන් මුදල් ලබා
ගන්නා දිනය අතර නිශ්චිත දින ගණනක් ගත විය හැකිය. මෙම ප්රමාද කාලය පදනම්
වනුයේ:


හුවමාරු කරනු ලබන මුදල



හුවමාරුවේ ගමනාන්තය



ගනුදෙනුව සඳහා සම්බන්ධිත මූල්ය ආයතන (සයිප්රසයේ සහ ලබන්නාගේ
විදේශ ආයතනය යන දෙකම)

ණය
ස්වදේශිකයින් සහ සංක්රමණිකයින් සඳහා, සයිප්රසයේ බැංකු මඟින් ලබා දෙන විවිධ
වර්ගවල ණය මුදල් තිබේ. පුද්ගලයෙකුට ඕනෑම බැංකුවක් වෙත තම මූල්ය ක්රෙඩිට්
අවශ්යතා මත පදනම්ව අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැක. කෙස�ේවෙතත්, එක් එක්
බැංකුවට ඊට අදාළ ක්රියාවලි සහ කාර්ය පටිපාටි සතු වේ. ණයක් සඳහා අයදුම් කරන
ආකාරය පිළිබඳ විස්තර සඳහා, පුද්ගලයෙකුට කෙළින්ම බැංකුවක් හා සම්බන්ධ විය
හැක. තිබෙන ණය සමහරක් වනුයේ:


ශිෂ්ය ණය



ම�ෝ�ටර් රථ ණය



නිවාස ණය හ�ෝ� ව්යාපාර පහසුකම් ණය



පුද්ගලික ණය

ශිෂ්ය ණය
ශිෂ්ය ණය සඳහා අනුමැතිය සහ ණය ලබා දීම සඳහා මූලික අයදුම් කිරීමේ ක�ොටසක්
වශයෙන් පහත දැක්වෙන ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය:


ඇපකරුවන් 2ක් (බදු සහතිකවල පිටපතක් හ�ෝ� ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා
ඇපකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයින්ගේ මුල්ය හැකියාව සනාථ
කරන වෙනත් අමතර ලේඛනයක්).
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සයිප්රස් ජනරජය - උසස් අධ්යාපන සුදුසුකම් පිළිගැනීම සඳහා වන සයිප්රස්
කවුන්සිලය (KY.S.A.T.S.) තුළ ලියාපදිංචි වූ පිළිගත් තෘතීයික අධ්යාපනික
ආයතනයකින් සහභාගී වීමේ සහතිකය.



ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ සාක්ෂි (බැංකුව අනුව වෙනස් වේ).

ම�ෝ�ටර් රථ ණය
වාහනයක් මිලට ගැනීම සඳහා ණය මුදලක් අනුමත කිරීම සහ ලබා දීම සඳහා, මූලික
අයදුම් කිරීමේ ක�ොටසක් වශයෙන් පහත දැක්වෙන ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය:


උගස්කරයක් ලෙස වාහනයේ හිමිකම් සහතිකය තැන්පත් කිරීම (ණය දෙන
සංවිධානය මගින් සපයන ලද අදාළ ගිවිසුම් සඳහා අත්සන් තැබිය යුතුය).



ඇපකරුවන් 2ක් (බදු සහතිකවල පිටපතක් හ�ෝ� ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා
ඇපකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයින්ගේ මුල්ය හැකියාව සනාථ
කරන වෙනත් අමතර ලේඛනයක්).



නේවාසික බලපත්රය.



ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ සාක්ෂි (බැංකුව අනුව වෙනස් වේ).

නිවාස - කාර්යාල ඉඩ ණය
නිවසක් සහ / හ�ෝ� ව්යාපාරික පරිශ්රයක් මිලට ගැනීම සඳහා ණය මුදලක් අනුමත
කිරීම සහ ලබා දීම සඳහා, මූලික අයදුම් කිරීමේ ක�ොටසක් වශයෙන් පහත දැක්වෙන
ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය:


අයදුම්කරු ස්ථීර පදිංචිකරුවෙක් විය යුතුය (වසර 1 කට වැඩි කාලයක්
සයිප්රසයේ රැඳී සිටීමට අවසර තිබිය යුතුය) – සාක්ෂි සැපයීම.



උකස්කරයක් ලෙස වාහනයේ හිමිකම් සහතිකය තැන්පත් කිරීම
(ණය දෙන සංවිධානය මගින් සපයන ලද අදාළ ගිවිසුම් සඳහා අත්සන්
තැබිය යුතුය.



ඇපකරුවන් 2ක් (බදු සහතිකවල පිටපතක් හ�ෝ� ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා
ඇපකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයින්ගේ මුල්ය හැකියාව සනාථ
කරන වෙනත් අමතර ලේඛනයක්).



නිශ්චල දේපළවල හිමිකම් සහතිකය.
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නේවාසික බලපත්රය.



ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ සාක්ෂි (බැංකුව අනුව වෙනස් වේ).

පුද්ගලික ණය
පුද්ගලික ණය සඳහා අනුමැතිය සහ ණය ලබා දීම සඳහා මූලික අයදුම් කිරීමේ
ක�ොටසක් වශයෙන් පහත දැක්වෙන ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය:


අයදුම්කරු ස්ථීර පදිංචිකරුවෙක් විය යුතුය (වසර 1 කට වැඩි කාලයක්
සයිප්රසයේ රැඳී සිටීමට අවසර තිබිය යුතුය)- සාක්ෂි සැපයීම.



TCN සඳහා ස�ේවා බලපත්ර ගිවිසුම.



බැංකුවෙන් ජීවිත සහ ගිනි රක්ෂණය.



තැන්පතුවක් ලෙස උගසක් හ�ෝ� මුදලක්.



ආදායම පිළිබඳ සාක්ෂි.



ගෙවිය යුතු ණය සඳහා ස්වයංක්රීය වාරිකයක් වනු පිණිස අයදුම්කරුගේ
වැටුප බැංකුව වෙත යැවිය යුතුය.



ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ සාක්ෂි (බැංකුව අනුව වෙනස් වේ).

සටහන:
අයදුම්පතේ තත්ත්වය සහ බැංකු ප්රතිපත්ති අනුව, ස්ථිර න�ොවන පදිංචිකරුවන් සඳහා
විශ�ේෂ විධිවිධාන තිබේ.

බැංකු ගිණුම් විමර්ශනය සහ කළමනාකරණය කිරීම
ගිණුමේ වර්ගය අනුව, ඔබට වැඩ කරන කාලය තුළ බැංකුව වෙත යාමෙන් හ�ෝ� ATM
(ස්වයංක්රීය ටෙලර් යන්ත්රයක්) මධ්යස්ථානයකදී බැංකු කෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පතින්
මුදල් තැන්පතු කිරීම හ�ෝ� ලබාගැනීම කළ යුතුය. ඔවුන්ට තම බැංකු ගිණුම(ම්)
පරීක්ෂා කිරීම බැංකු ප්රකාශන, තැන්පතු ප�ොත, සහ අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු සිදු
කර ගත හැක.
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බැංකු වැඩ කරන පැය ගණන්
වාණිජ බැංකු සහ සමූපකාර ණය ආයතනවලට ඔවුන්ගේම කාලසටහනක් තිබේ,
නමුත් සියල්ලම බැංකු නිවාඩු දින හැර සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනවල විවෘතව
තිබේ. වාණිජ බැංකුවල විවෘත පැය ගණන් වන්නේ සඳුදා - බ්රහස්පතින්දා: 08:00 –
14:30 සහ සිකුරාදා: 08:00 – 14:00; ශීත කාලයේදී, ඔවුන් සඳුදා පස්වරුවේ 15:15 16:45 දක්වා ද වැඩ කරති. සමූපකාර ණය ආයතනවල ක්රියා කිරීමේ පැය ගණන එක්
එක් ශාඛාවක සහ ප්රදේශයට අනුව වෙනස් විය හැක. බැංකුවක් වෙත යාමට කලින්
වේලාවක් වෙන් කර ගත යුතු නැත. ස�ේවාදායකයින් පැමිණීමට පෙර බැංකුවෙන්
විවෘත පැය ගණන් පරීක්ෂා කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සාමාන්ය සටහන්


ණය ප්රදානය කිරීම සඳහා සහ මේ වෙනුවෙන් සහතික ඉදිරිපත් කිරීම
සම්බන්ධයෙන් එක් එක් බැංකුව සතුව වෙනනම ක�ොන්දේසි තිබේ.
එබැවින්, අතිරේක ත�ොරතුරු සඳහා ත�ෝ�රාගත් බැංකු හ�ෝ� සමූපකාර ණය
ආයතනය සමඟ පුද්ගලිකව අදහස් හුවමාරු කර ගෙන තිබීම වැදගත් වේ.



උගස් ණය අනුමැතියක් සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු අවශ්ය ලේඛන පිළිබඳ
වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට අදාළ බැංකුව වෙතින් විමසීම ඉහළින්
නිර්දේශ කෙරේ.



ණය මුදල් ලබා දීමේදී බැංකුව විසින් බැඳීමක් හ�ෝ� වගකීමක් භාර ගනු
න�ොලැබේ. කිසියම් ණය මුදලක් ලබා දීම තීරණය කරනු ලබන්නේ එක්
එක් බැංකුවේ කළමනාකරුවන් විසින් වන අතර එය අයදුම්කරුගේ මූල්ය
පැතිකඩ මත පදනම්ව අනුමත කිරීමකින් තීරණය වේ.

සම්බන්ධතා ත�ොරතුරු
බැංකු, බැංකු කටයුතු සහ තිබෙන විවිධ ණය පිළිබඳ වැඩි විස්තර අන්තර්ජාලයෙන්
හ�ෝ�, දුරකථනයෙන් ඔවුන් හා සම්බන්ධ වීමෙන් හ�ෝ� බැංකු ශාඛාවක් වෙත යාමෙන්
ලබා ගත හැක. බැංකු බලධාරින්ගේ සහ ආයතනවල සම්බන්ධතා ත�ොරතුරු වත්මන්
මඟපෙන්වීමේ "ප්රය�ෝ�ජනවත් සම්බන්ධතා" පරිච්ඡේදයේ දක්වා තිබේ.

මූල්ය ආයතනවලදී උපය�ෝ�ගීතා බිල්පත් ගෙවීම
උපය�ෝ�ගීතා බිල්පත් (විදුලි/බලය, ජල, දුරකථන සහ අන්තර්ජාල) ගෙවීම විවිධ
බැංකු සහ සමුපකාර ණය ආයතනවලදී සිදු කළ හැක. එවැනි ගෙවීමක් සිදු කිරීමට
අදාළ බැංකුවේ ගිණුමක් තිබීම අවශ්ය න�ොවේ. ඔබගේ ගිණුමක් ඇති, පුද්ගලික
චෙක්පතකින් හ�ෝ� සෘජු ඩෙබිට් කාඩ්පතකින්ද ගෙවීම් කළ හැකිය. එක් එක් බැංකුව
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ඊට ආවේණික ප්රතිපත්ති සහ කාර්ය පටිපාටි අනුගමනය කරන අතර, වැඩි විස්තර
සඳහා කෙළින්ම එම ආයතනය අමතන්න. ඔබට ඩෙබිට්/ක්රෙඩිට් කාඩ්පතක් තිබේ
නම් ඔබට ගෙවීම් අන්තර්ජාලයෙන් සිදු කළ හැකිය. බ�ොහ�ෝ� උපය�ෝ�ගීතා ආයතන
අන්තර්ජාලයෙන් ගෙවීම් පිළිගනී.

වැදගත් සටහන
එක් එක් බැංකුව ඔවුන් විසින් සපයන ස�ේවාව අනුව, ඊට ආවේණික ප්රතිපත්ති සහ
කාර්ය පටිපාටි අනුගමනය කරයි. එක් එක් බැංකුව/සමූපකාර ණය ආයතනය සපයන
ස�ේවා, ක්රියාවලි, හ�ෝ� ප්රවේශ සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණ, සහ ඒවා සපයන්නේ
කාටද යන්න තීරණය වනුයේ ආයතනය මත සහ එහි අභ්යන්තර තීරණ ගැනීමේ
ක්රියාවලිය මත වේ. මෙහි දක්වා ඇති ත�ොරතුරු නිදසුන් පමණක් වන අතර වෙනස්
වීමට ඉඩ තිබේ; එහි ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි සඳහා එක් එක් මූල්ය ආයතනය වෙත
සම්බන්ධ විය යුතුය.
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රැකියා
සහ කම්ක රු
සබඳතා
employment
& labour

රැකියා සහ කම්කරු
සබඳතා
6.1 සාමාන්ය හැඳින්වීම
සයිප්රස් ජනරජයේ ව්යවස්ථාව මගින් සියලුම කම්කරුවන් (විදේශිකයින් සහ සයිප්රස්
වාසින්) සඳහා සමාන සැලකිලි ලැබීම සහතික කරනු ලබන අතර වර්ගය, ස්ත්රී පුරුෂ
භාවය, ජාතිය, ආගම හ�ෝ� ජනවාර්ගික සම්භවය න�ොකතා මානව අයිතිවාසිකම්
ආරක්ෂා කිරීම සහතික කරනු ලබයි. සයිප්රස් ජනරජය විසින් ස�ේවානියුක්ති සහ කම්කරු
අයිතිවලට අදාළ අන්තර්ජාතික සහ යුර�ෝ�පිය සංගම් (EU) අධ්යක්ෂණ කිහිපයක් අනුමත
කර තිබේ. ස�ේවානියුක්තිකයා මෙන්ම ස�ේවා ය�ෝ�ජකයාගේ ද අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම්,
ඔවුන් අතර සම්බන්ධතාවය සහ රුකියාවේ නියම සහ ක�ොන්දේසි අර්ථ දක්වනු ලබන
මනා ස�ේ දියුණු කර ඇති කාර්මික සබඳතා පද්ධතියක් සයිප්රසය සතුව තිබේ.
ස�ේවා නියුක්තිකයින්ගේ රැකියා නියමයන් සහ ක�ොන්දේසි කම්කරු නීතිය මගින්
සහ ස�ේවා ය�ෝ�ජකයන් සහ ස�ේවා නියුක්තිකයින් අතර වූ සාමූහික ගිවිසුම් මගින්
පාලනය කරනු ලබයි. සාමූහික ගිවිසුම් කාර්මික සහ ව්යපාර ගිවිසුම් වලට බෙදනු
ලැබේ. පළමුවැන්න සමස්ත කර්මාන්තයටම (ඉදිකිරීම් සහ හ�ෝ�ටල් අංශයේ ගිවිසුම්
වැනි) අදාළ වන අතර, දෙවැන්න රැකියාව සපයනු ලබන විශ�ේෂ සමාගමට පමණක්
අදාළ වේ. සාමූහික ගිවිසුම් අදාළ වන්නේ කම්කරු වෘත්තීය සමිති ක්රියාකාරීව
පවත්නා සමාගම්වල ස�ේවය කරන ස�ේවකයින් සඳහා පමණි.
කම්කරු ව්යවස්ථාවන් සෑම පුද්ගල ස�ේවානියුක්තිකයෙකුටම අදාළ වන අතර,
ඔවුන්ගේ ස�ේවා තත්ත්වයන් මූලික වශයෙන් නියාමනය කරයි. ස�ේවය කිරිමේ දි
පවත්නා ස�ෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ ක�ොන්දේසි, සමාජ ආරක්ෂණ සැලසුම් සඳහා
සහභාගිවීමට ඇති බැඳීම, වැඩ කාලසීමාව සහ ස�ේවකයින් සඳහා වූ වාර්ෂික නිවාඩුවල
අවම කාලසීමාව අදාළ ව්යවස්ථාවන් මගින් නියාමනය කරනු ලබයි. වැටුප් වාර්ෂිකව
වැඩිවීමේ ප්රතිශතය, ජීවන වියදම් දීමනාව (COLA), අර්ථසාධක අරමුදල, හ�ෝ� වෛද්ය
ආරක්ෂණය වැනි ස�ේවකයින් සඳහා වන අනෙකුත් ප්රතිලාභවල දැක්වෙන ගැටලු
සාමූහික ගිවිසුම් මගින් නියාමනය කරනු ලැබේ.
සුවිශ�ේෂී කාල සීමාවක් සඳහා සයිප්රස් ආර්ථිකයෙහි නිශ්චිත අංශවල වැඩ කිරීමේ
අයිතිය TCNහට සතු වේ. නිර්ණායක සහ ක�ොන්දේසි ගණන සපුරාලන්නේ නම්
අදාළ කර ගත හැකි රැකියාවේ තාවකාලික ස්වභාවය සඳහා විශ�ේෂ අවධානය
රැකියා සහ කම්කර83

ය�ොමු කරයි. කැපවීම් තත්ත්වයකින් ලිඛිතව දක්වා ඇති නිශ්චිත කාල පරිච්චේදයක්
වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම පිණිස ස�ේවා නියුක්ති කාර්යය සඳහා වන තාවකාලික වාසික
බලපත්රය මගින් TCNහට සුදුසුකම් ලබයි. ඔවුන්ගෙන් අවසර ලබා ගත් එකට වෙනස්
කාර්යයක් TCNහට විසින් පිළිගත් අවස්ථාවක, රැකියා බලපත්රයේ කාලය ඉකුත් වන
අතර, අවලංගු ස�ේ සැලකේ.
TCNහට ස�ේවයේ යෙදවිය හැකි ආර්ථික අංශවලට අනුව, නේවාසික ස්වභාවයේ සහ
රැකියා අවසරපත්රයේ ස්වභාවය සම්බන්ධ අදාළ විධිවිධාන පවතී. කෙස�ේවෙතත්,
කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශයට අනිකුත් නිර්ණායකයන්
අතරින්, මූලික වශයෙන් දේශීයව සහ/හ�ෝ� යුර�ෝ�පීය කම්කරු වෙළඳප�ොළෙන්
මෙම පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා හැකියාව පවතින බව සඳහන් කිරීම වැදගත් වේ.
අන්යජාතික ස�ේවාදායකයින්ගේ (TCNහට) රැකියා සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙර,
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා දේශීය සහ/හ�ෝ� යුර�ෝ�පීය වෙළඳප�ොළෙහි සුදුසු කාර්ය මණ්ඩලයක්
ස�ොයාගැනීම පිණිස ප්රබල පියවර ගැනීමට සිදුවන බව පැහැදිලි කර ගත යුතුය. සුදුසු
අපේක්ෂකයෙක් තමා කෙටි කාලීන පුහුණුවකින් අනතුරුව රැකියා පිරිවිතර සහ
ඉල්ලීම් සපුරාලිය හැකි තැනැත්තෙක් බව අවධාරණය කළ යුතුය. තවද, ස්වකීය අදාළ
සාමූහික ගිවිසුම්වලට අනුකූල න�ොවන, සහ අහිතකර ස�ේවා තත්ත්වයන් යටතේ වන
වැටුප්වල අඩු තත්ත්වයේ නියම සහ ක�ොන්දේසි අන්ය ජාතිකයෙක් ස�ේවයේ යෙදවීම
පිණිස වන හ�ේතුවලින් සමන්විත න�ොවන බවට විශ�ේෂයෙන් දක්වනු ලැබේ.
වඩාත් විශ�ේෂී වශයෙන්, රැකියා පුරප්පාඩු ක්රියාවලිය අතරතුර, ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙකුට
පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කිරීමට සිදු වේ:


අදාළ දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලයේ පුරප්පාඩු දැනුම්දීමට, අන්ය ජාතික
ස�ේවකයෙක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට පෙර අවම වශයෙන් සති 6කට
(කෘෂිකාර්මික සහ සත්ත්ව ග�ොවිපළ ක්ෂේත්ර සඳහා සති 3කට) පුරප්පාඩුව
ක්රියාත්මකව තිබිය යුතු ය. ඉහළ සුදුසුකම් සහිත කාර්ය මණ්ඩලය සහ/හ�ෝ�
වෘත්තිකයින් හැර (කම්කරු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය විසින් කලින්
කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි) නිවේදනය ජාතික රැකියා පි
 රික්සුම්
යන්ත්රයෙහි (CPS) සහ EURES ජාලයෙහි දැක්විය යුතු වේ.



රාජ්ය ස�ේවානියුක්ති ස�ේවය හරහා පුරප්පාඩුව දේශීය සහ/හ�ෝ� ජාතික
මුද්රණාලයේ නිවේදනය කිරීම.



කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම පිණිස වෙනත් න�ොයෙකුත් ක්රියාමාර්ග
සහ මුල්පිරීම් ගනුලැබීම (උදා. වෘත්තීය සංගම් සහ ස�ේවාය�ෝ�ජකයින්ගේ
සංවිධානය, අන්තර්ජාලය, ආදිය).

අන්ය ජාතික ශ්රමබලය රැකියාවේ යෙදවීම පිණිස වූ සයිප්රස් ජාතික ක්රම�ෝ�පායට
(2008) සහ ප�ොදු සංක්රමණ ප්රතිපත්තියට අනුව TCN ස�ේවක ප්රවර්ග නම්:
84 | සයිප්රස් මඟප



ශ්රම බලකාය (ඉහළ සුදුසුකම් සහිත, පුහුණුවක් න�ොමැති /අර්ධ පුහුණුවක්
සහිත ස�ේවකයින්, සමාගම්/ විදේශ අයිතින් සතු ව්යාපාර)



TCN ශිෂ්යයින්



ගෘහ ස�ේවකයින්



වසර 4කට වැඩි රැකියා අවසරපත්රය සහිත විශ�ේෂ ගණයන්

සෑම ගණයක් සඳහාම වූ TCN වෘත්තීන් පහත රූප සටහන මගින් නිරූපණය කෙරේ.

අන්ය ජාතික ශ්රම බලය පිණිස වූ සයිප්රස් ජාතික ක්රම�ෝ�පාය (2008) මෙන්ම අන්යජාතික
සහ සංක්රමණික නීතිය (2007 සංශ�ෝ�ධන 105 පරිච්ඡේදය) සෑම ගණයක් සඳහාම වූ
විස්තර ප්රකාශයක් ඊළඟ ක�ොටසෙන් දැක්වේ.
මෙම සටහන් සඳහා විටින් විට සංශ�ෝ�ධන ඇතුළත් වන බව සටහන් කෙරේ.
මෑතකාලීන යාවත්කාලීන කරන ලද ත�ොරතුරු ලබා ගැනීම පිණිස TCNහට සිවිල්
ලියාපදිංචි සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංක්රමණික දෙපාර්තමේන්තුව
සහ/හ�ෝ� නවතම යාවත්කාලීන සඳහා කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ
අමාත්යාංශයේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධ කර ගත යුතු වේ.

නෛතිකව අවශ්ය කරනු ලබන රැකියා අවසර ලබාදීමක් න�ොමැතිව හ�ෝ� රැකියාවේ
අදාළ ව්යවස්ථාපිත නියම හ�ෝ� රෙගුලාසි කිසිවක් හ�ෝ� උල්ලංඝනය කරමින්, අන්ය
ජාතිකයින් ස�ේවයේ යෙදවීම සිරගත කිරීම/හ�ෝ� දණ්ඩන මගින් දඞුවම් පැමිණිය හැකි
වරදක් වේ.
රැකියා සහ කම්කර85

6.2 TCN සඳහා ස�ේවක ප්රවර්ග
පහත සඳහන් ප්රවර්ගවල TCNහට ගිවිසුම් එක් (1) වසරක් සම්පූර්ණවීමත් සමගම
අවසන් වේ. (ගිවිසුම් වසර දෙකක (2) කාලයක් විය හැකි කෘෂිකර්ම හ�ෝ� පශු සම්පත්
අංශවලදී මින් නිදහස් කෙරේ). ගිවිසුම වාර්ෂික පදනමක් මත අළුත් කළ හැකි අතර
උපරිම කාලය (සයිප්රස්හි සිටින කාලය) අවුරුදු හතර (4) ඉක්මවිය න�ොහැක.
රක්ෂාස්ථාන ස�ොයන්නන්ට රක්ෂාස්ථාන අයදුම්පත්රය ඉදිරිපත් කළ දිනයේ සිට
පළමු මාස නවයක් තුළ රැකියාවට හිමිකමක් නැත. මාස-9 කාලයෙන් පසු, ආර්ථික
කටයුත්තේ පහත සඳහන් ක්ෂේත්රවල රක්ෂාස්ථාන ස�ොයන්නන්ට රැකියා කිරීමට
අවසර දෙනු ලැබේ:


කෘෂීකර්මය (කෘෂීකර්ම කම්කරුවන්, සත්ත්ව ග�ොවිපළ සහ ධීවර
කම්කරුවන්)



නිෂ්පාදනය (සත්ත්වාහාර නිෂ්පාදන කම්කරුවන්)



කසළ කළමනාකරණය (අපවහන සහ කසළ සැකසීමේ කම්කරුවන්)



ත�ොග වෙළඳාම්-අලුත්වැඩියා (ගෑස් හල් සහ කාර් ස�ේදීමේ කම්කරුවන්)



අනෙකුත් ක්ෂේත්ර (ග�ොඩනැඟිලි සහ එළිමහන් පිරිසිදුකරුවන්, ප්රචාලන
සහ ත�ොරතුරු දෙන ද්රව්ය බෙදාහරින්නන්, ආහාර බෙදාහැරීම)

සටහන 1: රක්ෂාස්ථාන ස�ොයන්නෙක් බඳවා ගැනීමට කැමති සමාගමකට/
ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙකුට අන්යයින් ස�ේවයට ය�ොදා ගැනීමට අනුමැතිය තිබිය යුතු අතර
රැකියා ගිවිසුමකට දිසා කම්කරු කාර්යාලයෙන් මුද්රා තැබිය යුතු ය.
සටහන 2: සරණාගත නීතියේ 19 වැනි පරිච්ඡේදයේ සංශ�ේධනයට අනුකූලව,
සහධාරී ආරක්ෂා ප්රතිලාභ ලබන්නන්ට, පිළිගත් සරණාගතයින් නම්, ඔවුන්ට ඉහත
සඳහන් තත්ත්වය සම්පාදනය කිරීමේ දිනයෙහි වහාම රැකියා ප්රවේශය තිබිය යුතු ය.
විශ�ේෂයෙන්ම, කම්කරු වෙළඳප�ොළෙහි සුවිශ�ේෂී ක්ෂේත්ර හ�ෝ� තනතුරු පිළිබඳව
ඔවුන්ගේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් යම් සීමා කිරීම් නැත. ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙක් සහ
සහධාරී ආරක්ෂා තත්ත්වය සහිත පුද්ගලයෙක් අතර රැකියා ගිවිසුමකට කම්කරු
දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහ මුද්රාව ද අවශ්ය න�ොවේ.
සටහන 3: සරණාගතයෙක් ලෙස පිළිගනු ලැබූ පුද්ගලයෙක් වේතන ඉපැයීමේ
රැකියාව සම්බන්ධයෙන් ජනරජයේ පුරවැසියන්ට සමානව සැලකෙන බව සයිප්රස්
සරණාගත නීතියේ 21B ක�ොටසින් දැක්වේ. වෙනත් ආකාරයෙන් පවසන්නේ නම්,
සයිප්රස් පුරවැසියන්ට මෙන් එකම අයිතිවාසිකම් සරණාගතයින්ට තිබේ, එබැවින් යම්
සුවිශ�ේෂී ක්ෂේත්රයක් සඳහා සීමා කිරීම් න�ොමැත, ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙන් සහ පිළිගත්
86 | සයිප්රස් මඟප

සරණාගතයෙක් අතර රැකියා ගිවිසුමකට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය
සහ මුද්රාව අවශ්ය න�ොවේ.

TCN සඳහා ස�ේවක ප්රවර්ග
1. උසස් සුදුසුකම් ලත් ස�ේවක පිරිස
විස්තරය
පුද්ගලයින් වනුයේ:


ඉහළ සුදුසුකම් ලත්/හ�ෝ� පුහුණු වී ඇති තැනැත්තන්



වාර්ෂික පදනමක් මත €35.000ක අවමයක ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති
තැනැත්තන්

ක�ොන්දේසි - නිර්ණායක


ශ්රම වෙළෙඳප�ොළ දේශීය සහ/හ�ෝ� යුර�ෝ�පීය ශ්රම වෙළඳප�ොළෙන්
ඇබෑර්තු පිරිවීමේ හැකියාව සඳහා ස�ොයා බැලීම අවශ්ය න�ොවේ



ලබා දුන් මූලික අනුමැති දීර්ඝ කිරීමේ හැකියාව සහිතව වසර දෙකක්
දක්වා ප්රමාණ කරනු ලබයි

අවශ්ය ප්රධාන ලිපිලේඛන
කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය


අධ්යාපනික පටබැඳිනාම



වෘත්තීය පළපුරුද්ද/දිගුකාලීන පුහුණු පිළිබඳ සාධක



ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත



දිසා කම්කරු කාර්යාලය මඟින් මුද්රාව තබනු ලැබූ රැකියා ගිවිසුම අත්සන්
කිරීම සහ අනෙකුත් ඒවා අතර, එහි ස�ේවකයාගේ වාර්ෂික ආදායම සහ
ස�ේවා නියුක්ති කාලය නිශ්චිතව දක්වා තිබීම.

අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය
ඉහත ලියවිලි කම්කරු, සුබ සාධන හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යංශයේ නියමිත
දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හා අදාළ මූලික අනුමැතිය ලබා දීමෙන් පසු,
TCN විසින් කම්කරු බලය දීම සමඟ පහත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය:
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ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත



අපරාධ වාර්තා න�ොමැතිවීමේ සහතකිය



සම්පූර්ණ ආවරණ සහිත පුද්ගලික ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ සහතිකය

සටහන: එක් එක් සිද්ධියට අනුව අමතර ලිපිලේඛන අවශ්ය විය හැක.

2. නුපුහුණු – අර්ධ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය
විස්තරය


අනුමැතිය ස�ේවා ය�ෝ�ජකයා / සමාගම විසින් මෙම වර්ගයේ අනාගත
මිනිස් බල අවශ්යතා අවම මට්ටමකට සීමා කිරීම පිණිස, ඔවුන්ගේ කාර්ය
මණ්ඩලය සඳහා පුහුණුව සපයනු ලැබීම යන ක�ොන්දේසිය මත ලබා දේ

ක�ොන්දේසි - නිර්ණායක
දේශීය සහ/හ�ෝ� යුර�ෝ�පීය ශ්රම වෙළඳප�ොළෙන් සුදුසු කාර්ය මණ්ඩලය ස්ථානගත
කිරීමට ගන්නා යම් කටයුත්තක් සඳහා ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගේ පැත්තෙන් ත�ොරතුරු/
ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම.
අවශ්ය ප්රධාන ලිපිලේඛන
කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය


ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත



දිසා කම්කරු කාර්යාලයෙන් මුද්රා තබන ලද, අත්සන් කළ රැකියා ගිවිසුම

සහ අනෙකුත් ඒවා අතර, එහි ස�ේවකයාගේ වාර්ෂික ආදායම සහ ස�ේවා නියුක්ති
කාලය නිශ්චිතව දක්වා තිබීම.
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය
කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යංශයේ මූලික අනුමැතියෙන් පසු
ස�ේවා ය�ෝ�ජකයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි:


ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත
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දිසා කම්කරු කාර්යාලය මඟින් මුද්රාව තබනු ලැබූ රැකියා ගිවිසුම අත්සන්
කිරීම සහ අනෙකුත් ඒවා අතර, එහි ස�ේවකයාගේ වාර්ෂික ආදායම සහ
ස�ේවා නියුක්ති කාලය නිශ්චිතව දක්වා තිබීම



TCN ආපසු එවීමේ වියදම් සඳහා බැංකු බැඳුම්කර ප්රකාශනය. (බැංකු
සුරැකුම් සහතිකය ගිවිසුම අවසන් වීමෙන් පසු මාස 6ක කාලසීමාවක්
දක්වා වලංගු විය යුතුය).



TCN’s මනා ස�ෞඛ්ය පිළිබඳ වෛද්ය සහතිකය



ග්රීක හ�ෝ� ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් අපරාධ වාර්තා න�ොමැති බවට සහතිකය



TCNහට නේවාසිකත්වය සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් ස�ේවා ය�ෝ�ජකයාට ඇති
බවට සහතිකය



පරිපාලන ගාස්තු ගෙවීම පිළිබඳ සාධකය

3. කාලීන ස�ේවකයින්
විස්තරය


එයට කෘෂිකාර්මික අංශයේ වැඩ සහ සංචාරක අංශයේ සීමිත රැකියා
සංඛ්යාවක් ඇතුළත් වේ (උදා: ජාත්යන්තර ආහාර පිසින්නන්)



මූලික බලපත්රය සහ නේවාසික බලපත්රය මාස 4ක වැඩිපුර කාලයක් සඳහා
දීර්ඝ කිරීමේ හැකියාව සහිතව මාස 4ක කාලසීමාවක් සඳහා නිකුත් කෙරේ
(අවසානයේ අලුත් කළ න�ොහැකි)

ක�ොන්දේසි -නිර්ණායක
සංචාරක කර්මාන්තය:


සමහර අවස්ථාවලදී සීමිත ඉල්ලුම් පත් සංඛ්යාවක් අනුමත කෙරේ
(අංශයේ අවශ්යතාවයන් දේශීය සහ/හ�ෝ� යුර�ෝ�පීය ශ්රම වෙළෙඳපලෙන්
කාර්යය මණ්ඩලය සහිතව සාමාන්ය ක�ොන්දේසීවලදී සෑහීමට පත්වන
පරිදි) උදා: ජාත්යන්තර ආහාර පිසින්නන්



ඉහළ කාලීන අවශ්යතා පෙනී යන සංචාරක/ ස�ේවා ස්ථාන යන
ක්ෂේත්රවලදී ස�ේවා බලපත්රයේ කාල සීමාව ව්යවසායේ මෙහෙයුම් කාල
සීමාව ආවරණය කිරීමට සීමා කෙරේ (මැයි සිට න�ොවැම්බර් දක්වා)
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හ�ෝ�ටල් සහ ආපනශාලා සමාගම් මෙහෙයුම් වර්ෂය මුළුල්ලේ පවතින්නේ
නම් ඔවුන්ට දිගු කාල සීමාවක් සඳහා ස�ේවා බලපත්රයක් ලබා ගත හැක

කෘෂිකර්මාන්ත අංශය:


විදේශිකයන් ඔවුන්ගේ රටවලට ඵලදායිව ආපසු යැවීම සහතික කිරිම
සඳහා මුල් රටවලදී සීමා කිරීම ආදාළ වේ



කාලීන වැඩවලට විවිධ බ�ෝ�ග එකතු කිරීම (උදා: දෙහි වර්ගයේ පලතුරු,
අර්තාපල්, මිඳි, ස්ට්රෝබෙරි යනාදිය) සම්බන්ධ වේ.



මිදි සහ ද�ොඩම් පළතුරු එකතු කිරීම සඳහා බලපත්රය දෙනු ලබන්නේ
ඔක�්තෝබර් සිට ඊළඟ වසරේ ජූනි දක්වා කාල සීමාව සඳහා “කණ්ඩායම්"
වලට ය.



අර්තාපල්වලට ජලය දැමීම සහ වගාවල අස්වනු එකතු කිරීමට TCN
ස�ේවකයින් සඳහා ස�ේවා නියුක්ති හා නේවාසික බලපත්රය නිකුත් කරනු
ලබන්නේ මූලික බලපත්රයක් අත්කරගැනීමේ ක්රියාවලිය හරහා න�ොව
සෘජුවම ගිවිසුම් මුද්රා තැබීමෙනි.

අවශ්ය ප්රධාන ලිපිලේඛන
•

ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත

•

වෘත්තීය පළපුරුද්ද/දිගුකාලීන පුහුණු පිළිබඳ සාධක (සංචාරක ක්ෂේත්රය
සඳහා පමණක්)

•

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මූලික අනුමැතිය

•

දිසා කම්කරු කාර්යාලය මඟින් මුද්රාව තබනු ලැබූ රැකියා ගිවිසුම අත්සන්
කිරීම සහ අනෙකුත් ඒවා අතර, එහි ස�ේවකයාගේ වාර්ෂික ආදායම සහ
ස�ේවා නියුක්ති කාලය නිශ්චිතව දක්වා තිබීම.

•

අපරාධ වාර්තා න�ොමැතිවීමේ සහතකිය

4. එකම සමාගම තුළ ස්ථානමාරු වූ ස�ේවකයින්
විස්තරය


කාර්ය මණ්ඩලය එකම සමාගම තුළ විදේශයක පිහිටි සමාගමකට හ�ෝ�
සයිප්රසය මුල් කරගත් පාලිත (අනුබද්ධිත) සමාගමකට ස්ථාන මාරු කිරීම
සඳහන් වේ.
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ක�ොන්දේසි - නිර්ණායක


ස�ේවා බලපත්රය ඉල්ලුම් කරමින් සිටින විදේශිකයා, විදේශයක එම
සමාගමේම ස�ේවය ය�ොදා ගෙන ඇති බව තහවුරු කිරීම සඳහා අයදුම්කරු
විසින් සාධක සැපයිය යුතුය. තවදුරටත් සමාගම අන්ය ජාතිකයා විසින් ඉටු
කරන ලද ස�ේවයෙහි ස්වභාවය එහි මෙහෙයුම් සඳහා අත්යවශ්ය බව සනාථ
කිරීමට සෑහෙන සාධක ලබා දිය යුතුය.



මෙවැනි බලපත්රයන් දෙනු ලබන්නේ සමාගමේ ක්රම�ෝ�පායික තනතුරු
දරන කාර්ය මණ්ඩලයට පමණි.

අවශ්ය ප්රධාන ලිපිලේඛන
කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය


ස�ේවකයා සයිප්රසයට මාරු කිරීමේ අවශ්යතාව පිළිබඳ ලිපිය



අධ්යාපනික පටබැඳිනාම



වෘත්තීය පළපුරුද්ද/දිගු කාලීන පුහුණු පිළිබඳ සාධක



ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත



දිසා කම්කරු කාර්යාලය මඟින් මුද්රාව තබනු ලැබූ රැකියා ගිවිසුම අත්සන්
කිරීම සහ අනෙකුත් ඒවා අතර, එහි ස�ේවකයාගේ වාර්ෂික ආදායම සහ
ස�ේවා නියුක්ති කාලය නිශ්චිතව දක්වා තිබීම.

අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය
ඉහත ලියවිලි කම්කරු, සුබ සාධන හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යංශයේ නියමිත
දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හා අදාළ මූලික අනුමැතිය ලබා දීමෙන් පසු,
TCN විසින් කම්කරු බලය දීම සමඟ පහත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය:


ගමන් බලපත්රයේ ඡායා පිටපත



අපරාධ වාර්තා න�ොමැතිවීමේ සහතකිය



සම්පූර්ණ ආවරණ සහිත පුද්ගලික ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ සහතිකය

සටහන: එක් එක් සිද්ධියට අනුව අමතර ලිපිලේඛන අවශ්ය විය හැක.
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5. විදේශ අභිරුචි සමාගම්
විස්තරය


මෙම කාණ්ඩයේ TCN කම්කරු ස�ේවා නියුක්තිය සඳහා වන විධිවිධානවලට
කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක් මත පදනම්ව විශ�ේෂ සංග්රහයන් ලැබේ.

ක�ොන්දේසි - නිර්ණායක


TCN ස�ේවයේ යෙදවිය හැකි වන්නේ:
අ. ජ්යෙෂ්ඨ අධ්යක්ෂවරු,
ආ. ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවන්
ඇ. සහය කාර්ය මණ්ඩලය (පරිපාලන, ලිපිකාර, කාර්මික යනාදි
තනතුරුවල යෙදී සිටින කාර්ය මණ්ඩලය)



ස�ේවා බලපත්රයක් අනුමත කර ගැනීමට, (අ) සහ (ආ) කාණ්ඩ සඳහා අවම
වාර්ෂික ආදායමක අවශ්යතාවක් පවතී.



කාණ්ඩ (අ) සහ (ආ) සඳහා සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ විගමන
දෙපාර්තමේන්තුව වගකීමට බැඳී සිටින අතර කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන්
ගිවිසුමට මුද්රා තැබීම අවශ්ය න�ොවන අතර, (ඇ) කාණ්ඩය සඳහා කම්කරු
දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ලබා ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.

සටහන: එක් එක් සිද්ධියට අනුව අමතර ලිපිලේඛන අවශ්ය විය හැක.
අලුතින් ලියාපදිංචි කළ සමාගම් සඳහා මූලිකව අවශ්ය වන ලේඛන


සංස්ථාපිත සහතිකය



අවබ�ෝ�ධතා සහතිකය සහ සාංගමික ව්යවස්ථාව



අධ්යක්ෂවරුන්ගේ සහ ක�ොටස්කරුවන්ගේ සහතිකය



ලියාපදිංචි කාර්යාලීය ලිපිනය පිළිබඳ සහතිකය



සමාගමේ ස්වභාවය පිළිබඳ විස්තරය සහ කාර්යාලීය කාර්ය පිළිබඳ අදාළ
ත�ොරතුරු
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ප්රධාන ක�ොටස්කරුවන්ගේ පුද්ගලික ත�ොරතුරු සහිත ලැයිස්තුව



නව සමාගමේ කාර්යාලීය ඉඩකඩ සඳහා කල්බදු ගිවිසුම හ�ෝ� හිමිකම් ඔප්පුව

පවතින සමාගම් සඳහා ඉල්ලන විය ලිපිලේඛන අවශ්ය විය හැක.
තම පැමිණීමේදී TCN සඳහා අවශ්ය වන මූලික ලිපිලේඛන


අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමේ දිනයේ සිට අවම වශයෙන් වසර දෙකක (2)
වලංගු කාලයක් සහිතව වලංගු ගමන් බලපත්රයේ හ�ෝ� වෙනත් ගමන්
ලේඛනයේ පිටපත.



(අදාළ නම්) ජනරජයට අවසන් වරට පැමිණීම සහ වීසා බලපත්රය
පෙන්නුම් කරන ගමන් බලපත්ර හ�ෝ� වෙනත් ගබන් ලේඛන පිටුවේ පිටපත.



කාණ්ඩයට අනුව සමාගමේ තෙවන රටේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ලැයිස්තුව
(අධ්යක්ෂවරුන් සහ මධ්යම කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය / ප්රධාන
කාර්ය මණ්ඩලය).



කෙටි අධ්යාපන විස්තර (CV) (අධ්යාපන සුදුසුකම්වල පිටපත් ඇතුළුව).



ආපසු යැවිය හැකි වීමේ වියදම් ආවරණය කරන පරදි වසර 10ක වලංගු
කාලයක් සහිතව සයිප්රසය තුළ ඇති බැංකුවක් හ�ෝ� සමූපකාර ආයතනයක්
මඟින් නිකුත් කරනු ලැබූ මූලික වගකීම් ලිපිය. මුදල් ප්රමාණය මුල් රට මත
පදනම් වේ.



ජනරජයේ රාජ්ය ර�ෝ�හලකින් ලබා ගත් හ�ෝ� ජනරජයේ රාජ්ය
වෛද්යවරයෙකු විසින් නිසි පරිදි සහතික කරන ලද තෙවන රටේ
ජාතිකයාට HIV, ගිනියම් ලෙඩ, සෙංගමාලය B සහ C නැති බව/එයින්
න�ොපෙළෙන බව පෙන්නුම් කරන මූලික රුධිර විශ්ලේෂණ ප්රතිඵල සහ
ක්ෂය ර�ෝ�ගය (TB) සඳහා වන ළය එක්ස්-රේ එකක්.



නිසි පරිදි අත්සන් කළ මූලික රැකියා ගිවිසුම සහ නිසි පරිදි මුද්රා තබන ලද
පිටපත් දෙකක් (2).



ප්රජා සභාපති විසින් නිසි පරිදි සහතික කරන ලද නිවසක/ගෙයක ඔප්පුව
හ�ෝ� කුලී ගිවිසුම (මුඛ්තාර්).
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අභ්යන්තර ර�ෝ�ගී සහ බාහිර ර�ෝ�ගී සත්කාරය සහ මිනී ප්රවාහනය
ආවරණය කරන වෛද්ය සත්කාරය සඳහා වන ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ සහතිකය
(සැලසුම අ).



ස්වයංක්රීය අලුත් කිරීම සමඟ ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගේ බැඳීම් රක්ෂණය.



මුල් රටින් ලබා ගත් අපරාධ වාර්තා පිළිබඳ මූලික සහතිකය (අයදුම්කරු
මුල් රට න�ොව වෙනත් රටක වාසය කරන්නේ නම්, සහතිකය නේවාසික
රටින් නිකුත් කළ යුතුය).



සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් වෙත වාර්ෂික සමාගම් ගාස්තුව ගෙවීමේ රිසිට් පත.



බැංකු පැවරීම මගින් ගෙවීම සඳහා බලය දීම (FIMAS).

6. ශිෂ්යයින්
විස්තරය
සයිප්රසයේ ලියාපදිංචි කළ හ�ෝ� පිළිගත් තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල ඉගෙන
ගන්නා TCN ශිෂ්යයින්ට සුවිශ�ේෂී රැකියාවල සමහර ක�ොන්දේසි යටතේ අර්ධ
කාලීනව වැඩ කළ හැක. විශ�ේෂයෙන්ම, සයිප්රසයේ මාස හයක කාලයක් සම්පූර්ණ
කළ TCN ශිෂ්යයින්ට පහත සඳහන් ක්ෂේත්රවල වැඩ කිරීමට අවසර තිබේ:


කර්මාන්ත - අලුත්වැඩියා කිරීම් (ත�ොග වෙළඳාම තුළ ප්රවාහනය
හසුරුවන්නන් සහ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල හා කාර් ස�ේදීමේ කම්කරුවන්)



ස�ෞඛ්ය – සමාජීය ස�ේවා (අදාළ නීතියේ විධිවිධාන සම්පූර්ණ
කරන්නේනම් විශ්රාම නිවාසවල ආරක්ෂාව සපයන්නන්)



ගෘහ කාර්ය (ගෘහවල අවස්ථානුකූල රාජකාරි)



නිෂ්පාදනය කිරීම (බේකරි, සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය, අපද්රව්ය
ප්රතිචක්රකරණ කම්කරුවන් සහ රාත්රී මුර කම්කරුවන්)



කෘෂීකර්මය - ග�ොවිපල - ධීවර (කෘෂීකර්ම, ධීවර හා ග�ොවිපළ කම්කරුවන්)



කෑමබීම සැපයීම (බෙදාහැරීම)



වෙනත් කාර්යයන් (ග�ොඩනැගිලි පිරිසිදුකරුවන්

94 | සයිප්රස් මඟප

සටහන්:


ජූනි මස 1 - ඔක�්තෝබර් 15 දක්වා කාලය තුළදී, ශිෂ්යයින්ට පවත්නා
ප්රතිපත්ති සහ අභ්යාස අනුව පුහුණු කිරීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් හ�ෝ�ටල්/
ආහාරපාන සැපයීම යන ක්ෂේත්රවල ස�ේවා නියුක්ත වීම සඳහා ඉඩ ලබා දේ.



පිළිගත් කාර්මික සහ විදුලි ඉංජිනේරු පාඨමාලාවල ලියාපදිංචි ශිෂ්යයින්ට
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සහ අධ්යාපන ආයතනය අතර අදාළ ලිඛිත පුහුණු
ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබේ නම් සහ එය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
විසින් අනුමත කර තිබේ නම් අභ්යාස පුහුණු අරමුණ වෙනුවෙන් ස�ේවයේ
යෙදීමට අවසර ලබා දේ.

ක�ොන්දේසි - නිර්ණායක


ශිෂ්යයාට සයිප්රසය තුළ ශිෂ්යයෙක් වශයෙන් වලංගු ඇතුළත් වීමේ සහ
නේවාසික බලපත්රයක් අයත් වන අතර තම රට තුළට පැමිණීමේ සිට මාස
6ක් ගත වී ඇත.



ස�ේවා නියුක්ති පැය ගණන සතියකට පැය 20 න�ොඉක්මවිය යුතු අතර
නිවාඩු කාල සීමාවේදී ස�ේවා නියුක්ත පැය ගණන සතියකට පැය 38ක්
දක්වා වැඩි කළ හැක.



ශිෂ්යයා විශ�ේෂිත ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙකුගෙන් ස�ේවා ගිවිසුමක් අත්කර ගෙන
ඇත (ආදර්ශ ස�ේවා ගිවිසුම දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත
හැක).



ශිෂ්යයා අධ්යයන කාලයෙන් බාහිරව ස�ේවයේ ය�ොදවනු ලබන අතර
නීතියෙන් සීමා කර ඇති කාලය ඉක්මවා ස�ේවයේ යෙදිය න�ොහැක.

සටහන: ඉහත නීතියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවකදී ස�ේවාය�ෝ�ජකය
සහ ශිෂ්යයා යන දෙදෙනාම දඬුවම්වලට සහ වෙනත් දඩවලට යටත් වෙති.
අවශ්ය ප්රධාන ලිපිලේඛන


වලංගු ශිෂ්ය නේවාසික බලපත්රය



ශිෂ්යයා ස�ේවා ගිවිසුම ගෙන ග�ොස් තමා යන අධ්යාපන ආයතනය විසින්
වලංගු කරන ලද තම කාලසටහන පරීක්ෂා කිරීමට සහ මුද්රා තැබීම සඳහා
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට (දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාල) ඉදිරිපත්
කළ යුතුය.
රැකියා සහ කම්කර95



ශිෂ්යයා විශ�ේෂිත ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙකුගෙන් ස�ේවා ගිවිසුමක් අත්කර ගෙන
ඇත (ආදර්ශ ස�ේවා ගිවිසුම දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැක).

7. ගෘහ ස�ේවකයින්
විස්තරය
ගෘහ ස�ේවකයින් වශයෙන් සයිප්රසයට එන TCN විදේශීය සහ ආගමන නීතිය (නීතියේ
10 පරිච්ඡේදය) අනුව විශ�ේෂ ස�ේවා නියුක්ත ගිවිසුමකට යටතේ වේ. ය�ෝ�ජනා ක්රමය
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සහ ස�ේවාදායකයා විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ කලින් පැහැදිළි කළ
ගිවිසුම තුළින් සහතික කෙරේ.
ක�ොන්දේසි -නිර්ණායක (ගෘහ ස�ේවකයින්ගේ ස�ේවාය�ෝ�ජකයින්):


වයස අවුරුදු 12ට අඩු ළමයෙක් සහිත පවුල්වල දෙමව්පියන් දෙදෙනාම
ස�ේවයේ යෙදී සිටින අවස්ථාවක සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායක
විය යුතුය.



ළමයි න�ොමැති පවුල්වල ස්වාමියා සහ බිරිඳ යන දෙදෙනාම ස�ේවයේ
යෙදී සිටින අවස්ථාවක, සහ ඔවුන්ගේ වාර්ෂික ප්රකාශිත බදු අය කළ හැකි
ආදායම €52,000ට වැඩිය.



තනි දෙමව්පිය පවුල්වලට අවුරුදු 12ට අඩු ළමයෙකුගේ භාරකාරත්වය
ලබාදෙන අතර ඔවුන් ස�ේවයේ යෙදෙමින් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට
දායක වේ.



දෙමව්පියන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් ස�ේවයේ යෙදී සිටින අවස්ථාවක
වාර්ෂික ප්රකාශිත බදු අය කළ හැකි ආදායම අවම වශයෙන් €86,000ක්
විය යුතුය.



තනිව වැඩ කරන පුද්ගලයින්ගේ වාර්ෂික ප්රකාශිත බදු අය කළ හැකි
ආදායම €52,000 ට වැඩිවන අතර ඔවුන් සමාජ ආරක්ෂක අරමුදලට දායක
වෙමින් සිටිති.



ළමයින් තිදෙනෙකුට වැඩි පවුල්වල දෙමව්පියන් දෙදෙනාම ස�ේවයේ
යෙදී සිටින්නේ නම් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායක විය යුතු අතර අවම
වශයෙන් ළමයින්ගෙන් එක් ළමයෙක් අවුරුදු 12ට අඩු විය යුතුය.
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ව්යතිරේඛ අවස්ථාවල ස�ේවා නියුක්තිය සඳහා නිර්ණායක
උදවු කළ යුතු වන්නේ:


වයස අවුරුදු 75ට වැඩි වයස්ගත පුද්ගලයින්.



විශ�ේෂිත අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයින් නම්, ඔවුන් විශ�ේෂඥ
වෛද්යවරයෙකුගෙන් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.



පිළිකා ර�ෝ�ගයෙන් පෙළෙන ජනතාව (පිළිකා ර�ෝ�ග මධ්යස්ථානයේ
සහතිකය), විවිධ පටක ඝනවීම් (MS), ශක්තිජනක දුෂ�්ප�ෝෂණය, දුර
න�ොපෙනීම, මානසික අසහනයන් සහ උග්ර මානසික ගැටලු, දෘශ්ටියේ
අඩක් හ�ෝ� සම්පූර්ණයෙන් නැතිවීම, ආතරයිටිස් විකෘතිතා, අල්සෙයිමර්,
චිත්ත වික්ෂේපය, මෙන්ම චල්යතා ගැටලු සහිත අධික බර පුද්ගලයින්
(පුද්ගලයෙකුගේ බර සහ උස වෛද්ය සහතිකයේ සඳහන් වේ).



ර�ෝ�ද පුටුවේ හ�ෝ� ඇඳ�ේ සිටින පුද්ගලයින් වන අංගවිකල පුද්ගලයින්.

ව්යතිරේඛ අවස්ථා පිළිබද පරිච්ඡේදයේ සඳහන් පුද්ගලයින් විසින් ස�ේවයේ
ය�ොදවාගනු ලබන තෙවැනි රටේ ජාතිකයින් වසර හයක් යන සීමාවෙන් නිදහස්
කෙරේ.
අවශ්ය ප්රධාන ලිපිලේඛන


සම්පූර්ණ කර අත්සන් කරන ලද MDW 2 ආකෘතිය.



තෙවැනි රටේ ජාතිකයාගේ වලංගු ගමන් බලපත්රයේ පිටපත (එක්
වසරකට වඩා වලංගු).



ග්රීක හ�ෝ� ඉංග්රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද අපරාධ වාර්තා පිළිබඳ
මුල් සහතිකය සහ එය විධිමත්ව සහතික කිරීම.



විධිමත්ව බලය පවරන ලද සහ සහතික කරන ලද වෛද්ය පරීක්ෂණ
සහතිකය සහ එය මාස 4ක් සඳහා වලංගු වේ (ඒඩ්ස්, උපදංශය,
සෙංගමාලය බී-සී, ක්ෂය ර�ෝ�ගය



ග්රීක - ඉංග්රීසි භාෂාවේ දැනුම පිළිබඳ සහතිකය මෙන්ම ගෘහ
ස�ේවකයෙකුගේ රාජකාරි සම්බන්ධ පෙර පළපුරුද්ද පිළිබඳ සහතිකය.
ග්රීක හ�ෝ� ඉංග්රීසි භාෂාවේ අවශ්යතාව පහත සදහන් දේවලින් සම්පූර්ණ විය
හැක:
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-

සන්නිවේදනයේ ප්රධාන භාෂාව ග්රීක හ�ෝ� ඉංග්රීසි වූ පෙර
ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගෙන් ලබා ගත් පළපුරුදු සහතිකය. සහතිකය පෙර
ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගෙන් හ�ෝ� ඔවුන්ගේ පෙර විදේශ ස�ේවාය�ෝ�ජකයා
සෙවීමට භාර ගත් කාර්යාලය මගින් ලබා ගත හැක, නැතිනම්

-

ග්රීක හ�ෝ� ඉංග්රීසී භාෂාව උගන්වන පාසලින් විධිමත්ව සහතික කළ
පැමිණීමේ සහතිකය, නැතිනම්

-

විධිමත්ව සහතික කළ ග්රීක හ�ෝ� ඉංග්රීසී භාෂාවේ දැනුම පිළිබද
ජාත්යන්තරව පිළිගත් වෙනත් සහතික / උපාධි.

පළපුරුද්දේ අවශ්යතාව (සුදුසුකම්) අවම වශයෙන් එක් වසරක ස�ේවා කාලයක්
සඳහා පෙර ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගෙන් ලබා ගත් සහතිකයක් මඟින් සෑහීමට පත්විය
හැක


නියමිත පරිදි සහතික කර මුද්රා තබන ලද මුල් ස�ේවා ගිවිසුම සහ පිටපත්
2ක් (පළමු වසර සඳහා € 1.50, ගිවිසුමේ සෑම වසරක් සඳහා €9 සහ එක්
එක් පිටපත සඳහා €2)



ස�ේවාය�ෝ�ජකයාට තෙවැනි රටේ ජාතීන් සඳහා සුදුසු නවාතැනක් ඇති
බවට කල් බදු ගිවිසුමක් නැතිනම් ප්රජා සභාවක සභාපති (මුඛ්තාර්) විසින්
හ�ෝ� වෙනත් ලියාපදිංචි පුද්ගලික ස�ේවා නියුක්ති ආයතනයක් විසින්
සහතික කරන ලද ප්රකාශනය.



ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගේ සහ කලත්රයාගේ ID වල පිටපත්.



සමාජ ආරක්ෂණ ස�ේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගන්නා
ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගේ වැටුප් ප්රකාශනයේ පිටපත (රාජ්ය අංශයේ
ස�ේවකයන් සඳහා වැටුප් උපදේශයක් අවශ්ය කෙරේ).



මුල් රටට අනුව, ආපසු යාමේ වියදම් සඳහා €350 - €850 මූලික බැංකු
සහතිකය. ස�ේවකයා ඔහුගේ/ඇයගේ රටට පිටත්වන්නේ නම් හ�ෝ� ඔහු/
ඇය වෙනත් සුදුසුකම් ලත් ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙක් විසින් ස�ේවය ය�ොදා
ගනු ලබන අතර නව ස�ේවාය�ෝ�ජකයා බැංකු වගකීමක් තැන්පත් කිරීමට
බැඳී සිටින විට පමණක් බැංකු වගකීම ආපසු දෙනු ලැබේ. තෙවන
රටේ ජාතිකයා ආපසු යැවීම සඳහා තැන්පත් කර ඇත බැංකු වගකීම
ආපසු දීම සඳහා සිවිල් ලියාපදිංචි සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවට
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා විසින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබිය යුතුය.
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€30, €100, €300 යන ගාස්තු ස�ේවාවේ නිර්ණායක මත රඳා පවතී.



බැංකු පැවරීම මගින් ගෙවීම සඳහා බලය දීම (Fimas).

සටහන: පහත අවස්ථාවලදී බැංකු ඇප ආපසු ගෙවනු න�ොලැබේ:


ස�ේවකයා ඔහුගේ/ඇයගේ නේවාසික සහ රැකියා බලපත්රය අවලංගු වූ පසු
අක්රමික වී තිබීම.



ස�ේවකයා සරණාගත වීම සඳහා අයදුම්පත්රයක් ඉදිරිපත් කර තිබීම.



ස�ේවකයා සාපරාධී වරදක් සඳහා දඬුවම් කරනු ලැබූ පසු ඔහු/ ඇය තහනම්
කරනු ලැබූ සංක්රමණිකයෙක් වශයෙන් සලකනු ලැබේ.



ස�ේවකයා ඔහුගේ /ඇයගේ නේවාසික සහ ස�ේවා ස්ථානය අත්හරින
අතර ස�ොයා ගත න�ොහැකි වීම සහ රටින් නෙරපීමේ අරමුණු සඳහා
අවශ්ය වී තිබීම.

6.3 අවුරුදු 4ට වඩා ස�ේවා බලපත්රයකට ඉඩදෙන විශ�ේෂ ස�ේවක කාණ්ඩ
පහත විශ�ේෂඥභාවය සහිත TCNට ඔවුන්ගේ ස�ේවා ගිවිසුම අළුත්කර ගැනීමට සහ
වසර 4ට වඩා සයිප්රසය තුළ ඔවුන්ගේ නැවතීම දීර්ඝ කර ගැනීමට අයිතියක් ඇත:


මළල ක්රීඩකයින් සහ පුහුණුකරුවන්



ආගමික ප්රතිමා පින්තාරුකරුවන් (විශ�ේෂ ව්යාපෘතියක් නිම වන තුරු)



සංවර්ධන ප්රමුඛතාවලට ගැළපෙන පිරිවැටුමක් සහිත පවත්නා
සමාගම්වලට (අක්වෙරළ සමාගම් හැර) සම්බන්ධ කාර්ය මණ්ඩලය
(විශ�ේෂිත නිපුණතා සහිත)



නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වූ සුදුසුකම් ලත් හෙදියන්
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6.4 TCN සඳහා තාවකාලික/ස්ථීර නිවාස/ඇතුළු වීම/වැඩ බලපත්ර
වෙන් කිරීම
TCN පුරවැසියන් යන දෙවර්ගයටම ඇතුළු වීමේ වලංගු බලපත්රයේ මෙන්ම කෙටි
කාලීන සහ/හ�ෝ� දිගුකාලීන තාවකාලික නේවාසික බලපත්රයේ බලය පැවරීමේ
වගකිව යුතු අධිකාරිය වන්නේ අභ්යන්තර අමාත්යාංශයේ සිවිල් ලියාපදිංචිකිරීමේ
සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුවයි.


සයිප්රසයට ළඟාවී දින 07ක් ඇතුළත නික�ෝ�සියා හි සිවිල් ලියාපදිංචි සහ
සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හ�ෝ� ප�ොලිස් අන්ය ජාතික සහ සංක්රමණ
ඒකකයේ දිස්ත්රික් කාර්යාලයන්හි ලියාපදිංචි වීමට TCN බැඳී සිටී. ඔවුන්
€70 ක ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් සමගින් අන්ය ජාතික ලියාපදිංචි සහතිකය
(ARC) සඳහා අයදුම් කළ හැක. ඇඟලි සලකුණු සහ ඡායාරූප වැනි
ජීවමිතික දත්ත එකතු කෙරේ.



එවිටම ඔවුන් සයිප්රසයෙහි රැකියාව සුරක්ෂිත වීම මත සමාජ රක්ෂණයක්
සඳහා අයදුම් කළ යුතු වේ.



නේවාසික බලපත්රය සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා (මාස තුනක කාල
පරිච්ඡේදය අවසන් වීමට පෙර දේශීය ප�ොලිස් අන්ය ජාතික සහ සංක්රමණ
ඒකකය හරහා, සිවිල් ලියාපදිංචි සහ සංක්රමණ ඒකකයට අයදුම්පත
ඉදිරිපත් කළ යුතුය). අයදුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ අයදුම්පත සහ අවශ්ය
කරනු ලබන ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මාස හතරක් ඇතුළත
නේවාසික බලපත්රය නිකුත් කරනු ලැබේ.

අන්ය ජාතික සහ සංක්රමණ නිය�ෝ�ගවල 5 වන නිය�ෝ�ගයේ දක්වා ඇති එක් ගණයක්
මත පදනම්ව පුද්ගලයෙකුට සංක්රමණික බලපත්රයක් ලබා ගැනීම පිණිස අයදුම් කළ
හැක. යම් පුද්ගලයෙක් පහත සඳහන් කුමන හ�ෝ� ගණයකට අයත් බවට සංක්රමණ
පාලන කමිටුව විසින් දේශීය කටයුතු අමාත්යංශය වෙත නිර්දේශ කරන්නේ නම් මිස
කිසිදු පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් සංක්රමණ බලපත්රයක් නිකුත් කරනු න�ොලැබේ:


A ගණය: ජනරජය තුළ කෘෂිකර්මාන්තය, ගවයින් අභිජනනය, පක්ෂීන්
අභිජනනය හ�ෝ� ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත ස්වයං රැකියාවක් සිදු කිරීමට
අපේක්ෂිත, ඒවා සිදු කිරීමට ඔවුන් සතුව ප්රමාණවත් ඉඩම් තිබේ ඇති හ�ෝ�
එස�ේ අයත් කර ගැනීමට අවසර තිබේ නම්, ඔවුන්ට පූර්ණ වශයෙන්
සහ නිදහස් ආකාරයෙන් ආසන්න වශයෙන් €430,000ක ප්රාග්ධනයක්
ඒ වෙනුවෙන් යෙදවිය හැකි පුද්ගලයින් වන අතර එවැනි රැකියාවක්
ජනරජයේ ප�ොදු ආර්ථිකයට සෘණාත්මක අයුරින් බල න�ොපෑ යුතුය.
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B ගණය: ජනරජය තුළ පතල් කර්මාන්තයේ ස්වයං රැකියාවක නිරත වීමට
අපේක්ෂිත, ඒ සඳහා ඔවුන් සතුව අදාළ බලපත්රයක් ඇති, පූර්ණ වශයෙන්
සහ නිදහස් ආකාරයෙන් ආසන්න වශයෙන් €350,000 ක ප්රාග්ධනයක්
ඒ වෙනුවෙන් යෙදවිය හැකි පුද්ගලයින් වන අතර එවැනි රැකියාවක්
ජනරජයේ ප�ොදු ආර්ථිකයට සෘණාත්මක අයුරින් බල න�ොපෑ යුතුය.



C ගණය: ජනරජය තුළ වෙළඳාමක හ�ෝ� වෘත්තියක ස්වයං රැකියාවක
නිරතවීමට අපේක්ෂිත, ඒ සඳහා ඔවුන් සතුව අදාළ බලපත්රයක් ඇති, පූර්ණ
වශයෙන් සහ නිදහස් ආකාරයෙන් ආසන්න වශයෙන් €260,000ක
ප්රාග්ධනයක් ඒ වෙනුවෙන් යෙදවිය හැකි පුද්ගලයින් වන අතර එවැනි
රැකියාවක් ජනරජයේ ප�ොදු ආර්ථිකයට සෘණාත්මක අයුරින් බල න�ොපෑ
යුතුය.



D ගණය: ජනරජය තුළ වෘත්තියක හ�ෝ� විද්යාවෙහි ස්වයං රැකියාවක
යෙදීමට අපේක්ෂිත, ඒ සඳහා ශ්රාස්තීය හ�ෝ� වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත, ඒ
වෙනුවෙන් සයිප්රසයේ ඉල්ලීමක් ඇති පුද්ගලයින්. ප්රමාණවත් අරමුදල්
තිබීම ද අවශ්ය වේ.



E ගණය: අයුතු ලෙසින් දේශීය තරඟයක් නිර්මාණය න�ොවන ස්ථිර
රැකියාවන්, ජනරජය තුළ ලබා දී ඇති පුද්ගලයින්.



F ගණය: කිසිදු ව්යාපාරයක, වෙළඳාමක හ�ෝ� වෘත්තියක න�ොයෙදී,
සයිප්රසය තුළ ඔබින ආකාරයෙන් ජීවත් වීමට වඩාත් ප්රමාණයවත් වන,
සුරක්ෂිත වාර්ෂික ආදායමක් පූර්ණ වශයෙන් සහ නිදහස�ේ යෙදවිය හැකි
පුද්ගලයින්. තනි අයදුම්කරුවෙක් සඳහා අවශ්ය කරනු ලබන වාර්ෂික
ආදායම අවම වශයෙන් €9,568.17ක් විය යුතු අතර, තවදුරටත් යැපෙන
සෑම පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන්ම එය අවම වශයෙන් €4,613.22 විය යුතු
වේ, නමුත් අවශ්ය පරිදි අමතර මුදල් ප්රමාණයන් නියම කරනු ලැබීමට
සංක්රමණ පාලන මණ්ඩලයට හැක. ඔවුන්ගෙන් බහුතරය විශ්රාමිකයින්
හ�ෝ� විශ්රාම ලත් තැනැත්තන් වීම නිසා, බ�ොහ�ෝ� අයදුම්පත් මෙම ගණය
යටතේ ලැබේ.

ගාස්තු
ආගමන අවසරපත්රයක් පිරිනැමීම සඳහා වන ගාස්තු €500ක් වන අතර ඉල්ලුම්පත
ඉදිරිපත් කරන විට ගෙවා රිසිට්පතක් ලබා ගත යුතුය.
ආගමන අවසරපත්රයක් නිකුත් කිරීම සඳහා, අයදුම්පතක් M67 ආකෘතියේ සිවිල්
ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවට සෘජුවම හ�ෝ� ප�ොලිස් අන්ය
ජාතික සහ සංක්රමණ දිස්ත්රික් ශාඛාවන්ට ඉදිරිපත් කිරීම කළ හැක. ඉදිරිපත් කරනු
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ලබන ගණය මත පදනම්ව, ය�ෝ�ග්ය ලියකියවිලි සමගින් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු
වේ. වඩාත් සුපුරුදු ගණය වන F සඳහා වන අයදුම්පත් අයදුම්කරුවන්ගේ ආදායම්
ලේඛනවල මුල් පිටපත් සමගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
විදේශයන්හි සිටින අයදුම්කරුවන් ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, සෘජුවම සයිප්රසයට
හ�ෝ�, සයිප්රස් ජනරජයේ දේශීය තානාපති බලධාරීන් හරහා, අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්
කළ හැක. අයදුම්පත් සංක්රමණ පාලන කමිටුව විසින් පරීක්ෂා කරන ලදුව තීරණයක්
ගැනීම සඳහා අදාළ ය�ෝ�ජනාවක් දේශීය කටයුතු අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කිරීම සිදු
කෙරේ.
අභිරුචියක් සහිත පුද්ගලයින් අයදුම්පත අනුමත කිරීමෙන් වසරක් ඇතුළත තමා
සයිප්රසයෙන් පිටත වාසය කරන අවස්ථාවක සයිප්රසයෙහි නේවාසිකත්වය ලබා
ගැනීමට අප�ොහ�ොසත් වුවහ�ොත්, ආගමන අවසරපත්රය ඉබේම අවලංගු වනු ඇත.
ඔවුන් විදේශයක ස්ථිර නේවාසික බව හිමිකර ගත්තේ නම් හ�ෝ� ඔවුන් වසර දෙකක
කාලයක් සඳහා සයිප්රසයේ න�ොසිටින්නේ නම් ද එය අවලංගු වනු ඇත.

6.5 6.5 පිවිසුම් බලපත්රය (වීසා)
සයිප්රස් ජනරජයට පිවිසීම සඳහා තෙවන රටවල ජාතිකයින්ට (TCN) වංලගු වීසා
බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. සයිප්රස් ජනරජයට පිවිසීමේ කාලසීමාව සහ පරමාර්ථය
අනුව, විවිධ වර්ගයේ විසා බලපත්ර තිබේ.

1) කෙටි රැඳුම් වීසා


කෙටි කාලීන නැවතුම් හ�ෝ� සංචාරක වීසා බලපත්ර: බහු-පිවිසුම් වීසා
බලපත්ර



ගුවන් ත�ොටුපළ සංක්රාන්ති වීසා බලපත්ර (ATV)



කණ්ඩායම් වීසා බලපත්ර

2) දිගු රැඳුම් වීසා


රැකියාව



අධ්යාපනය



ව්යාපාරය
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සමහර පුද්ගලයින් සඳහා, ඔවුන්ගේ තත්ත්වය මත පදනම්ව (උදා, රාජ්ය
තාන්ත්රිකයින්), වීසා බලපත්ර අවශ්ය න�ොවේ. ඉහත සඳහන් වගුවෙහි වීසා බලපත්ර
වර්ග සහ පිවිසුම්/ලේඛණ අවශ්යතා, විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. සියලුම වර්ගයේ
වීසා බලපත්ර සඳහා TCN අයදුම්කරුවන් ගාස්තුවක් ගෙවීම අවශ්ය වේ.

කෙටි රැඳුම් වීසා
කෙටි රැඳීමේ වීසා වර්ග සියල්ලම සඳහා අවශ්ය වන ලියකියවිලි
වීසා සඳහා වන අයදුම්පත් තානාපති කාර්යාල හ�ෝ� සයිප්රසයේ ක�ොන්සල් කාර්යාල
සහ විදේශවල පිහිටි සයිප්රස් ජනරජයේ නිර්වේතනික ක�ොන්සල් කාර්යාල වෙත
පුද්ගලිකවම (දුර ප්රමාණය කි.මී. 300ට අඩු නම්) ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සමීපතම
සයිප්රස් තානාපති කාර්යාලයේ සිට හ�ෝ� ක�ොන්සල් කාර්යාලයේ සිට ඇති දුර විශාල
නම්, බෙදාහැරීමේ විශ�ේෂ ක්රමයක් ය�ොදා ගත හැකි වේ:


විදේශ ගමන් බලපත්ර, අයදුම් කරනු ලබන වීසා බලපත්රය කල් ඉකුත්
වීමෙන් පසු අවම වශයෙන් මාස තුනක් සඳහා වලංගු විය යුතුය.



නැවතී සිටීමට අදහස් කරන කාල සීමාවෙන් පසු අවම වශයෙන් මාස තුනක
කාලයක් සඳහා ආපසු යන රට සඳහා වීසා බලපත්රය වලංගු විය යුතුය.



කලින් වෙන් කිරිම (හ�ෝ� සංචාරක සංවිධාන කිරීම්වල කාලසටහන)
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සංචාරයේ අරමුණ වෙනුවෙන් සාක්ෂි (එනම්. ආරාධනාව)



සයිප්රසයේ නැවතී සිටින කාලය ඇතුළත පිරිවැය ආවරණය කර ගැනීම
පිණිස ප්රමාණවත් අරමුදල් ඇති බවට ස්ථිර සාධකය.

ප්රතිදේශීයනයේ දී විය හැකි පිරිවැය පියවා ගැනීම පිණිස, සංචාරකයෙක් සයිප්රසයේ
නැවතී සිටින කාළය ඇතුළත, ක�ොන්සල් කාර්යාල මගින් බැංකු ඇප සහතිකයක
පිටපතක් ද ඉල්ලා සිටිය හැක.
කෙටි කාලීන නැවතුම් හ�ෝ� සංචාරක වීසා බලපත්ර, බහු-පිවිසුම් වීසා බලපත්ර
සංක්රමණය හැර වෙනත් හ�ේතු සඳහා, එක් වරක් හ�ෝ� කිහිප වතාවක් ඇතුළු වීමට.
කාලසීමාව


සංචාර කිහිපයක් සඳහා



කිසියම් අර්ධ වර්ෂයක් සඳහා මෙම සංචාරවල මුළු කාලසීමාව මාස 03
න�ො ඉක්මවයි



වසර 1ක් සඳහා වලංගු වේ



විශ�ේෂිත අවස්ථාවලදී සමහර පුද්ගල ගණයන් සඳහා වසරකට වැඩි
නමුත්, වසර 05කට න�ොවැඩි

විශ�ේෂ විධිවිධාන
ප�ොදු නීතියක් ලෙස, මෙම වීසා බලපත්ර පිවිසුම් එකක් හ�ෝ� කිහිපයක් සඳහා නිකුත්
කරනු ලැබේ.
කෙටි කාලීන නැවතුම් හ�ෝ� සංචාරක වීසා බලපත්ර, බහු-පිවිසුම් වීසා බලපත්ර
ගුවන් ත�ොටුපළ සංක්රාන්ති වීසා බලපත්ර (ATV): අන්තර්ජාතික පියසැරියක අවස්ථා
දෙකක් අතර විරාමයක් හ�ෝ� මාරුවීමක් අතරතුර, සයිප්රසයේ ජාතික භූමි ප්රදේශයට
සැබැවින්ම ප්රවේශ න�ොවී සයිප්රස් ගුවන් ත�ොටුපළ�ේ අන්තර්ජාතික සංක්රාන්ති
ප්රදේශය හරහා ගමන් කිරීමට එවැනි වීසා බලපත්ර අවශ්ය කරන අන්ය ජාතිකයින්ට
යෙදේ.
කාලසීමාව
මෙවැනි ආකාරයේ වීසා බලපත්ර දින 5ක් සඳහා වලංගු වේ.
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විශ�ේෂ විධිවිධාන
මෙම වීසා බලපත්රය තිබීමේ අවශ්යතාවය යනු සයිප්රසය හරහා වීසා බලපත්රයක්
න�ොමැතිව සංක්රමණය වීම පිණිස වන ප�ොදු අයිතියට ව්යතිරේකයකි. සයිප්රස්
ජනරජයේ ගුවන් ත�ොටුපල හරහා ගමන් කිරීම පිණිස මෙවැනි ආකාරයේ වීසා
බලපත්ර හිමි විය යුත්තේ රටවල් 13ක පුරවැසියන් සඳහා පමණි. වැඩිදුර විස්තර
www.mfa.gov.cy වෙතින් ලබා ගත හැක
කණ්ඩායම් වීසා බලපත්ර: සංචාරය කිරීමට තිරණය කිරීමට පෙර ඇති කරගත්
අන්යජාතික කණ්ඩායමක් සඳහා, කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් දේශභුමියට ඇතුළත්ව,
එහි නතරව සිටින කණ්ඩායමකට යෙදේ.
කාලසීමාව
මෙය කණ්ඩායම් විදේශ ගමන් බලපත්රයකට ඇමිණිය හැකි උපරිම වශයෙන් දින
30කට සීමා වන සංක්රාන්ති වීසා බලපත්රයකි.
විශ�ේෂ විධිවිධාන
විශ�ේෂ විධිවිධානවිශ�ේෂ විධිවිධාන කණ්ඩායම් වීසා බලපත්ර පුද්ගලයින් 5 සිට 50
දක්වා වූ කණ්ඩායමකට නිකුත් කළ හැකි වේ. කණ්ඩායම බාරව සිටින පුද්ගලයා
සතුව පුද්ගල විදේශ ගමන් බලපත්රයක් තිබිය යුතු අතර, අවශ්ය තන්හි දී, පුද්ගල වීසා
බලපත්රයක් ද තිබිය යුතු වේ.
කෙටි කාලීන නැවතුම් වීසා බලපත්ර සම්බන්ධ යාවත්කාලීන කරන ලද ත�ොරතුරු සඳහා,
සයිප්රස ජනරජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය අමතන ලෙස TCN දිරිමත් කෙරේ.

දිගු රැඳුම් වීසා
දීර්ඝකාලීන නැවතුම් – රැකියා
රැකියා පරමාර්ථ සඳහා මාස තුන ඉක්මවා යන සංචාර සඳහා වීසා බලපත්ර
දීර්ඝ කාලීන
වසර 4 දක්වා (විශ�ේෂ අවස්ථාවලදී පමණක් අළුත් කිරීම)
අවශ්ය ලේඛන


විශ�ේෂ අයදුම්පත් ආකෘතිය



ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගෙන් ලද ආරාධනා ලිපිය



රැකියා ගිවිසුම
රැකියා සහ කම්කර105



බැංකු ඇප සුරක්ෂිත ලිපිය



අපරාධ වාර්තා න�ොමැතිවීමේ සහතකිය



වෛද්ය සහතික

සටහන: සමහර අංශ සහ ස්වයං රැකියා සඳහා විශ�ේෂ විධිවිධාන සහ ලේඛණ අදාළ
වනු ඇත.
විශ�ේෂ විධිවිධාන
අයදුම්කරු විදේශයක සිටින අවස්ථාවේදී භව්ය ස�ේවාය�ෝ�ජකයා විසින්, දේශීය
කටයුතු අමාත්යාංශයේ, සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
අධ්යක්ෂවරයා වෙත, පිවිසුම් සහ රැකියා බලපත්ර නිකුත් කිරීම පිණිස අදාළ අයදුම්පත්
ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.
දීර්ඝ කාලීන නැවතුම – අධ්යාපනය
ශිෂ්ය වීසා බලපත්ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ පූර්ණ කාලීන ජාත්යන්තර සිසුන්
වෙනුවෙන් පමණි. පූර්ණ කාලීන සිසුවෙක් යනු එක් වර්ෂාර්ධයක් සඳහා අවම
වශයෙන් සම්මාන 12ක් ලබා ගන්නා කෙනෙකි.
කාලසීමාව
අධ්යාපන වැඩසටහනේ කාලසීමාව මත පදනම්ව
අවශ්ය ලේඛන


අධ්යාපන ආයතනයෙන් ලද ආරාධනා ලිපිය



අපරාධ වාර්තා න�ොමැතිවීමේ සහතකිය



වෛද්ය සහතිකය



බැංකු ඇප සුරක්ෂිතය



අධ්යාපන සුදුසුකම්



විශ�ේෂ අවස්ථාවලදී සයිප්රස් තානාපති කාර්යාලවල හ�ෝ� ක�ොන්සල
කාර්යාලවල සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්විය හැක.



විදේශීය සිසුවා අධ්යාපන ආයතනය වෙනස් කිරීමට තීරණය කරන්නේ
නම්, ඔහු/ඇය නව නේවාසික බලපත්රයක් ලබා ගත යුතුය.
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විශ�ේෂ විධිවිධාන
අයදුම්කරු විදේශයක සිටින අවස්ථාවේදී, දේශීය කටයුතු අමාත්යාංශයේ, සිවිල්
ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දී, පිවිසුම් සහ රැකියා බලපත්ර
නිකුත් කිරීම පිණිස අදාළ කාර්ය පරිපාටිය සිදු කරනු ලබයි.

දීර්ඝ කාලීන නැවතුම – ව්යාපාර
ස්වයං රැකියා සහ සංස්ථාවල පරිපාලනමය තනතුරු සඳහා
කාලසීමාව
අයදුම්පතෙහි පරමාර්ථය මත පදනම්ව
අවශ්ය ලේඛන


සමාගමේ / ව්යාපාරයේ තත්ත්වයට අදාළ ලේඛණ



වෛද්ය සහතිකය

විශ�ේෂ විධිවිධාන
යම් පුද්ගලයෙක් එවැනි වීසා බලපත්රයක් සඳහා එක් ගණයකට අයත් බවට සංක්රමණ
පාලන කමිටුව විසින් දේශීය කටයුතු අමාත්යාංශයට නිර්දේශ කරන්නේ නම් මිස
කිසිදු පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් ව්යාපාර බලපත්රයක් නිකුත් කරනු න�ොලැබේ:


සාමාන්ය දේශීය ආර්ථිකයට හ�ෝ� කම්කරු වෙළඳප�ොළට බලපානු
න�ොලැබීම



අයුතු දේශීය තරඟයක් නිර්මාණය න�ොවීම

 වෘත්තීය සහ අධ්යාපන සුදුසුකම්


විද්යා ක්ෂේත්රයේ නම්, අරමුදල් ලැබීම ඔප්පු කිරීම

දීර්ඝ කාලීන නැවතුම් වීසා බලපත්ර සම්බන්ධ යාවත්කාලීන කරන ලද ත�ොරතුරු ලබා
ගැනීම සඳහා, සයිප්රස් ජනරජයේ දේශීය කටයුතු අමාත්යාංශයේ, සිවිල් ලියාපදිංචි
කිරීම් සහ සංක්රමණික දෙපාර්තමේන්තුව අමතන ලෙස TCN දිරිමත් කරනු ලබයි.
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පිවිසුම සඳහා වන නෛතික කරුණු
නීතිවිර�ෝ�ධී/ආවෘත ගුවන්තොටුපළ සහ වරාය හරහා සයිප්රස් ජනරජයට ඇතුළු වන
සංචාරකයින් (එනම් තුර්කිය විසින් අයත් කර ගෙන සිටින සියලුම ගුවන් ත�ොටුපළ
සහ වරාය), සයිප්රස් ජනරජයේ ජාතික නීතිය උල්ලංඝනය කරති. එබැවින්, යම්
ගැටලුවක් මඟ හරවා ගැනීම පිණිස, හඳුනාගත් පිවිසුම් ලක්ෂ්ය හරහා සංචාරය
කිරීමට TCN ට බල කර සිටී (වීසා බලපත්රයක් ඔබට ප්රදානය කර තිබේ නම්). සයිප්රස්
ජනරජයේ ආණ්ඩුවේ ඵලදායී පාලනය යටතේ පවතින ප්රදේශවල පිහිටි සයිප්රස්
ජනරජයට පිවිසුම පිණිස වන නෛතික ගුවන් ත�ොටුපළ යනු, ලාර්නකා සහ පැප�ෝ�ස්
සහ ලාර්නකා වරාය, ලිමාස�ෝ�ල්, ලාට්සි සහ පැප�ෝ�ස් වේ.
සමහර TCN ගණයන් සඳහා වීසා බලපත්ර හ�ෝ� නේවාසික බලපත්ර අවශ්ය න�ොවේ
(උදා. රාජ්ය තාන්ත්රිකයින්).

6.6 TCN සඳහා ආගමන අවසරපත්ර
අන්ය ජාතික සහ සංක්රමණ නිය�ෝ�ගවල 6(2) වන නිය�ෝ�ගයේ දක්වා ඇති නිය�ෝ�ගයට
අනුව, තුන්වන රටවල ජාතිකයින් වන අතර සයිප්රස් ජනරජයේ ආය�ෝ�ජන කිරීමට
අදහස් කරන්නේ නම් පහත සඳහන් නිර්ණායක සපුරාලන අයදුම්කරුවන්ට, සංක්රමණ
වීසා බලපත්ර නිකුත් කිරීමට දේශීය කටයුතු අමාත්යවරයා තීරණය කරන්නේ නම්:
අ. සයිප්රසයේ රැකියාවට අමතරව ඇති ප්රභවවලින් ඔවුන් €30.000ක අවම
ආරක්ෂිත වාර්ෂික ආදායමක් යෙදවීමට හැකි බවට අයුම්කරු විසින් ඔප්පු
කළ යුතුය. අවශ්ය කරන €30.000 ක ආදායම සයිප්රසයෙහි න�ොවන
විදේශයක ආදායමකින්, විශ්රාම වැටුපකින්, හුවමාරු ක�ොටස් වලින්, කුලී
ආදියෙන් උපයනු ලබන්නක් විය යුතුය. යැපෙන්නා වූ සෑම පුද්ගලයෙක්
වෙනුවෙන්ම අවශ්ය කරනු ලබන අවම වාර්ෂික ආදායම €5.000කින්
වැඩිවනු ලබයි.
ආ. අවම වෙළඳප�ොළ වටිනාකම €300.000ක් වන හිමිකමක හ�ෝ� විකිණුම්
ගිවිසුමක, සයිප්රසයේ ඇති දේපළක, නිවසක, බද්ධ නිවාසයක හ�ෝ�
වෙනත් ග�ොඩනැගිල්ලක නීත්යානුකූල අයිතිය, සහ €200.000ක
ගෙවීමේ සාධකය. විකිණුම් ගිවිසුම ඒ වන විටත් ඉඩම් සහ සමීක්ෂණ
දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතු වේ.
ඇ. අවම වශයෙන් වසර 3ක කාලසීමාවක් සඳහා වන ප්රතිඥාවක් සහිත, ඔහු/
ඇය €30.000ක අවම ප්රාග්ධනයක් ගිණුමක තැන්පත් කර ඇති බව සඳහන්
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කරමින් අයදුම්කරු විසින් සයිප්රස්වාසී බැංකුවකින් තහවුරුකිරීම් ලිපියක්
ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
(ආ) සහ (ඇ) ඡේදවල සඳහන් කර ඇති මුදල් ප්රමාණ විදේශයක සිට සයිප්රස් වෙත
මාරු කර ඇති බවට ඔප්පු කළ යුතු බව සටහන් කෙරේ.


ස්වකීය උපන් රටෙහි බලධාරීන් විසින් නිකුත් කළ යුතු අපරාධ විශාදන
වාර්තාවක් (ඔවුන් විදේශයක ජීවත් වන්නේ නම්) ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත්
කළ යුතු අතර, සයිප්රසයේ රාජ්ය නීතිය හ�ෝ� ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කිසිදු
තර්ජනයක් ඔවුන් විසින් සිදු න�ොකළ යුතුය.



අයදුම්කරු සයිප්රසයේ රැකියාවක් කිරීමට හ�ෝ� කිසිදු ආකාරයක
ව්යාපාරයක යෙදීමට තමා බලාප�ොර�ොත්තු න�ොවන බවට ප්රකාශයක්
ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.



අවම වශයෙන් සෑම දෙවසරකටම වතාවක් අයදුම්කරු සයිප්රසයට
පැමිණිය යුතුය.

අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කාර්ය පරිපාටිය


අයදුම්පත (M67) ආකෘතියේ සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණ
දෙපාර්තමේන්තුවට හ�ෝ� දිස්ත්රික් කාර්යාලවලට පුද්ගලිකවම හ�ෝ�
තැපෑලෙන් හ�ෝ� නිය�ෝ�ජිතයෙකු හරහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. දිස්ත්රික්
කාර්යාලවලට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් සම්බන්ධයෙන්
කිසිවක් සිදු න�ොකර සෘජුවම, සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණ
දෙපාර්තමේන්තුවට මාරු කරනු ලබන බව අවධාරණය කරනු ලැබේ.



පුද්ගලිකව හ�ෝ� නිය�ෝ�ජිතයෙක් මාර්ගයෙන් හ�ෝ� තැපෑලෙන්, සයිප්රස්
තුළදී ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත්ර, සාමාන්ය ලිපිග�ොනුවක ග�ොනු කරනු
ලැබේ (අයදුම් පත්රයට අදාළ එක් එක් ලියකියවිලි පළමු පිටුවේ සිට අවසන්
පිටුව දක්වා නිල් පාට තීන්තෙන් අංක කළ යුතු බවට අයදුම්කරු සහතික
විය යුතුය). ලිපි ග�ොනුව ඇතුළත, අයදුම් පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු,
සියලුම අවශ්ය ලියකියවිලි පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේ ලැයිස්තුවක් ඇතුළත්
කරනු ලැබේ. අයදුම්පත්රය අයදුම්කරු හ�ෝ� අයදුම්කරුගේ නිය�ෝ�ජිතයෙක්
විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.



අයදුම් පත්රය සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින්
පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර, තීරණයක් සඳහා අමාත්යාංශයේ ස්ථීර ලේකම්
මඟින්, අභ්යන්තර අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. විශ�ේෂ වර්ගයේ
සංක්රමණ බලපත්ර සම්බන්ධයෙන්, ස්ථීර ලේකම් වෙනස් ආකාරයෙන්
තීරණ කරන අවස්ථාවකදී හැර, පුද්ගලික සම්මුඛ සාකච්ඡා අවශ්ය
න�ොවේ.
රැකියා සහ කම්කර109



අභ්යන්තර අමාත්යාංශය විසින් අභ්යන්තර අමාත්යාංශයේ තීරණය
පිළිබඳව, අයදුම්කරුට හ�ෝ� අයදුම්කරුගේ නිය�ෝ�ජිතයාට සහ සිවිල්
ලියාපදිංචි කිරීමේ හා සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම්දෙනු ලැබේ.



අයදුම්කරු සෑම වසර දෙකකට අවම වශයෙන් එක් වරක් සයිප්රසයට
පැමිණෙන්නේ නම් ආගමන අවසරපත්රය අවලංගු කරනු න�ොලැබේ.

F කාණ්ඩය සඳහා සංක්රමණ බලපත්රයක් අයදුම් කර ඇති යම් TCN, 6.6.a වෙනි
පරිච්ඡේදයේ නිර්ණායක පිරිමැසීම සඳහා, අතිරේක ලියකියවිලි සිවිල් ලියාපදිංචි
කිරීමේ හා සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර විදේශිකයන් පිළිබඳ
6(2) රෙගුලාසියේ විධිවිධානවලට, ආගමන රෙගුලාසිවලට අනුකූලව, ඉහත සඳහන්
නිර්ණායක සහ අදාළ ක්රියා පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් අයදුම්පත්රය පරීක්ෂා කෙරේ.
6.6.a පරිච්ඡේදයෙන් දක්වා ඇති නිර්ණායක සම්පූර්ණ නම් සහ අයදුම්කරුගේ
අපරාධ වාර්තා හ�ෝ� මහජන සාමය සම්බන්ධව වැඩිදුර ප්රශ්න පැන න�ොනගීනම්, හ�ෝ�
අයදුම්පත්රය ධනාත්මක ස්වභාවයකින් පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර ආගමන අවසරපත්රය
ප්රදානය කරනු ලැබේ.
සටහන: ඉහත විස්තර කරන ලද ක්රියා පටිපාටියට අනුව අයදුම් කරන විට, අයදුම්පත
පරීක්ෂා කිරීමේ කාලසීමාව, මාස 1 -2 න�ොඉක්මවිය යුතු බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
අයදුම්පත්රය සමඟ එකට යායුතු මෙම ප්රකාශනය සහ පහත ලියකියවිලි අභ්යන්තර
අමාත්යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් දැක ගත හැක: www.moi.gov.cy


අයදුම් පත්රය Μ67



පරීක්ෂා කිරීමේ ලැයිස්තුව (ග්රීක සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා දෙකෙන්ම)



දිවුරුම් ප්රකාශය



අයදුම්කරු සයිප්රසයේ ස�ේවයේ ය�ොදවා න�ොමැති බවට ප්රකාශය

6.7 බැංකු ඇප ආපසු දීම හ�ෝ� ආපසු යැවීම
ආපසු යාමේ වියදම් සඳහා බැංකු ඇප පිළිබඳ ලිපි අවශ්ය කරන රැකියා කාණ්ඩ සඳහා,
පහත අය අයදුම් කරන්න:

110 | සයිප්රස් මඟප



සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ හා සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්
කිරීමෙන් පසු බැංකු ඇප ආපසු යවනු ලැබේ.



ස�ේවකයා තම රටට ආපසු ග�ොස් ඇති අවස්ථාවක හ�ෝ� ඔහු/ඇය වෙනත්
පුද්ගලයෙකු විසින් ස�ේවයේ ය�ොදවනු ලැබ තිබේ නම් බැංකු ඇප ආපසු
ගෙවනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවකදී වගකීම් නව ස�ේවාය�ෝ�ජකයා වෙත
මාරු කරනු ලැබේ.



පහත අවස්ථාවලදී බැංකු ඇප ආපසු ගෙවනු න�ොලැබේ:
-

නේවාසික සහ රැකියා බලපත්රය අවලංගු වූ පසු TCN අක්රමික වී තිබීම.

-

TCN සරණාගතයන් සඳහා අයදුම්පත්රයක් ඉදිරිපත් කර තිබීම.

-

TCN සාපරාධී වරදක් සඳහා දඬුවම් කරනු ලැබූ පසු ඔහු/ ඇය තහනම්
සංකමණිකයෙක් වශයෙන් සලකනු ලැබේ.

-

තෙවැනි රටේ ජාතිකයා ඔහුගේ /ඇයගේ නේවාසික සහ ස�ේවා
ස්ථානය අත්හරින අතර ඔහු/ඇය අප්රසිද්ධ ලිපිනයක පදිංචි වී සිටියි.

-

TCN අතුරුදහන් වී සිටින අතර රටින් පිටුවහල් කිරීමේ අරමුණ සඳහා
ඕනෑ කර තිබේ.

සාමාන්ය ක�ොන්දේසි:


TCN සයිප්රසයේ නිලධාරීන් විසින් අවසරපත්රය දෙනු ලැබූ රැකියාව හැර
වෙනත් රැකියාවක නියුක්තවීම නීතිය යටතේ නීති විර�ෝ�ධී වේ.



ස�ේවාය�ෝ�ජකයා TCN හට භාෂා පාඨමාලා, පුහුණුවීම් සහ සංස්ථාපනය
සඳහා ප්රවේශ ඇති කිරීම සඳහා යම් පහසුකම් සැපයීමට බැඳී සිටී.



සයිප්රසයේ නීත්යනුකූල අවසරයක් න�ොමැතිව TCN ස�ේවයේ නියුක්ත
කරවීම හ�ෝ� අවසරපත්රයේ නියමයන් කඩ කර ස�ේවයේ යෙදවීම හ�ෝ�
වෙනත් යම් නීතියක් හ�ෝ� රෙගුලාසියක් කඩ කරමින් ස�ේවයේ යෙදවීම
සිර දඬුවම සහ/හ�ෝ� දඩය මඟින් දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. අමතරව,
TCN නීත්යනුකූලව ස�ේවා නියුක්ත අවස්ථාවලදී විවිධ අරමුදල් සඳහා සිදු
කළ සියලුම දායක මුදල් ගෙවීමට අධිකරණය මඟින් ස�ේවාය�ෝ�ජකයාට
නිය�ෝ�ග කළ හැක.



TCNවරුන්ගේ පහත කාණ්ඩ සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ
මූලික අවසරපත්රය අවශ්ය න�ොවේ. කෙස�ේ වෙතත්, සිවිල්
රැකියා සහ කම්කර111

ලියාපදිංචි කිරීමේ හා සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවට අතිරේක අවසරපත්රය
අවශ්ය වේ:
-

ගෘහ ස�ේවකයින්

-

කලාකරුවන්

-

විදේශීය අභිරුචි සහිත සමාගම්වල කාර්ය මණ්ඩලය - ජ්යෙෂ්ඨ
කළමනාකරුවන් සහ විධායක නිලධාරීන්, සහ මධ්ය මට්ටමේ
කළමනාකරුවන්

6.8 TCN සඳහා රැකියා සහ ස�ේවක සම්බන්ධතා
TCN වරුන්ගේ සංක්රමණයන්, ස�ේවා ය�ෝ�ජකයන්, රාජ්ය හා වෘත්තීය සමිති පාලනය
වන කර්මාන්ත සම්බන්ධතා සයිප්රස් ජනරජයේ ආණ්ඩු ක්රම ව්යවස්ථාව සහ වෙනත්
අදාළ ජාතික සහ ජාත්යන්තර සම්මුති මගින් ආරක්ෂා කෙරේ. TCN හට සයිප්රසයේ
ස�ේවකයින්ට මෙන් සමාන අයිතිවාසිකම් ඇත. ස�ේවක සම්බන්ධතාවල ප්රධාන
පරාමිති පහතින් විදහා දැක්වේ.

TCN සඳහා කම්කරු අයිතිවාසිකම්
TCN හට පහත ස�ේවක අයිතිවාසිකම් ඇත:


රැකියා නියම සහ ක�ොන්දේසි: රැකියා නියම සහ ක�ොන්දේසි: ස�ේවා
ගිවිසුම තුළ රැකියා නියම සහ ක�ොන්දේසි: ඇතුළත් වේ. ස�ේවාය�ෝ�ජකයා
සහ තෙවැනි රටේ ජාතිකයා (TCN) ඔවුන් සයිප්රසයට පැමිණි විට
දෙපාර්ශය විසින් ගිවිසුම අත්සන් කරනු ලැබේ. කම්කරු, සුබ සාධන සහ
සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය විසින් ගිවිසුම අදාළ සාමූහික ගිවිසුම්වලට
අනුකූල වන බවට පරීක්ෂා කර සහතික කරනු ලබයි. රැකියා ගිවිසුමට
වැඩ කරන කාලය පිළිබඳ ත�ොරතුරු, වැටුප, ජාතික නිවාඩු දින, වාර්ෂික
නිවාඩු, අසනීප නිවාඩු, රැකියාවේ කාලසීමාව, මෙන්ම වෙනත් අදාළ
ත�ොරතුරු ඇතුළත් වේ. මෙම නියම සහ ක�ොන්දේසි ස�ේවා තත්ත්වයට
සහ ගිවිසුමට අනුව වෙනස් වේ.



වැටුප: TCNගේ වැටුප ඔවුන් අතර අත්සන් කළ ගිවිසුම සහ ඔවුන්ගේ
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා, කම්කරු නීති, ජාත්යන්තර සම්මුති සහ සාමූහික ගිවිසුම්
මත පදනම් වේ. රැකියාව සම්බන්ධයෙන් ස�ේවකයා සහ ස�ේවාය�ෝ�ජකයා
යන දෙපාර්ශවය විසින් දැනගත යුතු නෛතික රාමුව ජාත්යන්තර
සම්මුති හ�ෝ� කම්කරු නීතිවලින් සපයයි. සාමූහික ගිවිසුමක් න�ොමැති
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අවස්ථාවකදී, වැටුප තීරණය වන්නේ ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සහ ස�ේවකයා
අතර එකඟතාවයෙනි.


සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායකත්වය: සමාජ ආරක්ෂණ ස�ේවා
සඳහාTCNගේ දායකත්වය ඔහුන්ගේ දළ වැටුපෙන් ප්රතිශතයක් (2014
සිට මෙය 7.8%කි) වශයෙන් ගණන් කරනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ මාසික
වැටුපෙන් අඩු කරනු ලබයි. සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට තම දායකත්වය
ලෙස ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සමාන මුදලක් ගෙවන අතර රජය විසින්
ස�ේවකයාගේ වැටුපෙන් 4.6%ට සමාන මුදලක් ගෙවනු ලැබේ. රක්ෂණ
කළ සෑම පුද්ගලයෙක්ම අදාළ ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු අසනීප
නිවාඩු ලද යම් කාලසීමාවක්, ප්රසූත නිවාඩු, තුවාල හ�ෝ� විශ්රාම (විශ�ේෂ
අවස්ථාවලදී) සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලින් රක්ෂණීය ඉපැයීම් සමඟ
බැර කරනු ලැබිය හැක.



ප්රවාහන වියදම්: විශ�ේෂිත අංශ සහ වෘත්තීන් තුළ, නවාතැනේ සිට කාර්ය
ස්ථානයට හා ආපසු ඒමේ ප්රවාහන වියදම් ස�ේවාය�ෝ�ජකයා විසින් ගෙවනු
ලැබේ.



නවාතැන් සහ ආහාර: අවස්ථාවට අනුව, TCN හට සුදුසු නවාතැන් ලබා
දීමට ස�ේවාය�ෝ�ජකයා බැඳී සිටින අතර ඔවුන්ට අදාළ වියදම් ආවරණය
කර ගැනීම සඳහා TCNගේ වැටුපෙන් 10% දක්වා අඩු කර ගත හැක.
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා විසින් TCN හට ආහාර සපයනු ලබන අවස්ථාවකදී,
ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් 15% දක්වා අඩු කර ගැනීමට ඉඩ දෙනු ලැබේ.



කම්කරු සමිතිවල සාමාජිකත්ව දායකත්වය: ස�ේවකයෙක් වශයෙන්
TCN හට කම්කරු සමිතියක ලියාපදිංචි වීමේ අයිතිය ඇති අතර, එවැනි
අවස්ථාවකදී සාමාජිකත්ව ගාස්තු ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් අය කෙරේ.



රක්ෂණ ගාස්තු: සයිප්රසයේ ස�ේවය කරන TCN හට ස�ෞඛ්ය ආරක්ෂණ
සැලසුමක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. මෙම රක්ෂණ පිරිවැය ස�ේවකයාගේ
ගිවිසුම් ගත රැකියාවේ එක් එක් වර්ෂය වෙනුවෙන් වර්ෂයකට එක්වරක්
ගෙවනු ලබන අතර ස�ේවකයා සහ ස�ේවාය�ෝ�ජකයා අතර සමානව බෙදනු
ලබයි.



ජාතික සහ ආගමික නිවාඩු: TCN හට සමහර ජාතික හා ආගමික නිවාඩු
දිනවල වැඩ න�ොකිරීමේ අයිතිය ඇත. වැටුප් ගෙවනු ලබන නිල ජාතික
සහ ආගමික නිවාඩු දින නවයක් (9) ඇත. නත්තල් සහ පාස්කු නිවාඩු දින
ඇතුළත් වේ.
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ස�ේවා පැය ගණන (සහ විවේක කාලය): ස�ේවා පැය ගණන කම්කරු,
සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය විසින් අනුමත කරන
ඔබගේ ගිවිසම තුළ විස්තර කෙරේ. සතිපතා පදනමක් මත උපරිම ස�ේවා
පැය ගණන, යම් අතිකාලද ඇතුළත්ව පැය 48 ඉක්මවිය න�ොහැක. සෑම
ස�ේවකයෙකුටම දිනකට (පැය 24) පැය 11ක් සහ සතියකට අඛණ්ඩ පැය
24ක් (හ�ෝ� විශ�ේෂිත ක�ොන්දේසි යටතේ සෑම දෙසතියකටම දින 2ක් හ�ෝ�
පැය 48ක්) විවේකයෙන් ගත කිරීමට අයිතිය ඇත.



අතිකාලය: අතිකාල වැඩ සහ සාමාන්ය ස�ේවා පැය සඳහා සතියේ දිනවලදී
සම්මත අනුපාතයෙන් 1:1½ක අනුපාතයට ගෙවනු ලැබේ. සෙනසුරාදා
සහ ඉරිදා දිනවල අතිකාල, මෙම දිනවල ඔබගේ ගිවිසුම මත පදනම්ව
සම්මත වැඩ කරන දිනවල ක�ොටසක් න�ොවන අවස්ථාවකදී, 1:2
අනුපාතයට ගෙවනු ලබයි.



අසනීප නිවාඩු: ස�ෞඛ්ය ගැටලුව පිළිබඳ වෛද්යවරයාගේ ලිඛිත ර�ෝ�ග
විනිශ්චය සමාජ ආරක්ෂණ ස�ේවාවලට ඉදිරිපත් කිරීම මත. අසනීප
නිවාඩු කාලසීමාව කම්කරු සම්මුති සහ පුද්ගලයෙකුගේ ගිවිසුම මගින්
තීරණය කෙරේ.



ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මාරු කිරීම (එකම අංශය තුළ): TCN හට
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මාරු කළ හැකි වන්නේ, ස�ේවා ගිවිසුම උල්ලංඝනය
කර ඇති අවස්ථාවකදී, සහ වර්තමාන ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සමඟ මාස 6ක
කාලසීමාවක් ස�ේවය කිරීමෙන් පසුව පමණි. නව ස�ේවාය�ෝ�ජකයෙක්
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අවශ්ය අවසරපත්රය
සතුව තිබේ නම් සහ තම පෙර ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගෙන් ස�ේවකයා නිදහස්
කිරීමේ ලිපියක් ලබා ගෙන තිබේ නම් ඔවුන්ගේ නේවාසික හා ස�ේවා
අවසරපත්රය කල් ඉකුත්වීමට මාස 6කට පෙර ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මාරු කළ
හැක. ඉහත අවස්ථාවලික් කුමක වූවද, TCN හට රැකියා අවසරපත්රයෙන්
දී ඇති සමාන වෘත්තියක ස�ේවය කිරීම සඳහා පමණක් ඔවුන්ට
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මාරු කිරීම කළ හැක. කෙස�ේ වෙතත්, රැකියාවේ
පළමු මාස 3ක් තුළ සහ ගෘහ ස�ේවකයින්ගේ වසර 4ක රැකියාව සමයේ
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා 2 වරකට වැඩියෙන් ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මාරු කිරීමට
අවසර දෙන්නේ නැත (සාත්තු නිවසකදී ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මරණයට පත්
වීම/නැවත සියරට පැමිණවීම/මාරු කිරීම, ස�ේවාය�ෝ�ජකයා විසින් TCN
හට එරෙහිව අපරාධයක් කරනු ලැබීම හ�ෝ� TCN හට වාසිය ලැබෙන පරිදි
කම්කරු ආරවුල් කමිටුවක් මඟින් තීන්නුවක් ලැබීමෙන් පසුව හැර).



වැටුප් වැඩිවීම: අත්සන් කළ ගිවිසුමේ ලියා තිබේ නම් හ�ෝ� සාමූහික
ගිවිසුම මගින් එකඟ වී ඇතිනම් ස�ේවකයෙකුට වැටුප් වැඩිවීම් ලබා දීමට
බැඳී සිටී.
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ආදායම් බද්ද: මෙය මාසික වැඩුපෙන් අඩු කරනු ලබන්නේ, ස�ේවකයාගේ
වාර්ෂික ආදායම බදු අය කළ හැකි සීමාව ඉක්මවන අවස්ථාවක පමණයි
(2014 ජනවාරි මාසයේදී මෙම ප්රමාණය €19,500 ලෙස සකසා ඇත).



බේරුම් කිරීම සඳහා ඉල්ලීම: ස�ේවා ගිවිසුමක නියමයන් උල්ලංඝනය
කිරීමක් ස�ේවකයා හ�ෝ� ස�ේවා ය�ෝ�ජකයා විසින් දන්වනු ලැබුවේ නම්,
කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශයේ කම්කරු
දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මැදිහත්කරුවෙක් ඉල්ලීම සඳහා හැකියාව ඇත.
ඉල්ලුම්පත්රය කම්කරු සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට විද්යුත්
ආකාරයෙන් ද ඉදිරිපත් කළ හැක.

වැටුප් සහිත නිවාඩු සහ නිවාඩු දින
සියලුම ස�ේවකයින්ට පහත අවස්ථාවලදී වැටුප් සහිත නිවාඩු මත ඔවුන්ගේ ස�ේවයට
න�ොපැමිණ සිටීමට ඉඩ ලබා දේ:


ප්රසූත නිවාඩු: උපත පිළිබඳ නිල වෛද්ය සහතිකයක් සමාජ ආරක්ෂණ
ස�ේවා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම මත, ඔබට වැටුප් සහිත සති 18ක ප්රසූත නිවාඩු
සඳහා අයිතිය ඇත.



වාර්ෂික නිවාඩු: මෙය රැකියාවේ තත්ත්වය සහ රැකියා ගිවිසුමේ විධිවිධාන
මත රඳා පවතී. අවම කාල සීමාව සති 4කි (දින 5ක් වැඩ කරන සතියක්
සඳහා දින 20කි, හ�ෝ� දින 6ක් වැඩ කරන සතියක් සඳහා දින 24කි).

සටහන: අසනීප නිවාඩු සහ ප්රසූති නිවාඩු සමයේ වැටුප ක�ොටසක් වශයෙන්
ආවරණය කෙරෙන නමුත් වාර්ෂික නිවාඩු සහ ජාතික සහ ආගමික නිවාඩු සමයේ
වැටුප සම්පූර්ණයෙන් ආවාරණය කෙරේ.

TCNගේ ස�ේවා පැය ගණන සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ ස�ේවා අයිතිවාසිකම්
නීතියෙන් තීරණය කර ඇති පරිදි, පහත වගුවෙන් ස�ේවා පැය ගණන, නිවාඩු කාලය,
විවේක කාලය සාරාංශ කෙරේ.
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සතියක උපරිම ස�ේවා පැය ගණන
අවම විවේක කාලය
සවස ස�ේවය

අතිකාල ඇතුළුව පැය 48
පැය 24ක කාලයකට සෘජු පැය 11ක්
එක් සතියකට සෘජු පැය 35ක්
පැය 24ක කාලයකට පැය 8කට න�ොවැඩි

ස�ේවකයින් වශයෙන් TCNගේ වගකීම්
TCN ස�ේවකයින්ගේ වගකීම් ඔවුන්ගේ රැකියා ගිවිසුමේ නියම වශයෙන් විස්තර
කෙරේ. TCN ස�ේවකයින්ගේ වගකීම් සම්බන්ධ ප�ොදු මාර�්ගෝපදේශ ලැයිස්තුවක්
පහතින් දැක්වේ:


ස්වකීය/සමාන සයිප්රසයේ ස�ේවකයින් වශයෙන් සමාන වගකීම් තිබේද.



ඔවුන්ගේ ස�ේවා ගිවිසුමේ ඇතුළත්වී ඇති රැකියා නියම සහ ක�ොන්දේසි
පිළිපදින්න.



අදාළ බලධාරීන්ගේ අවසරය න�ොමැතිව ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සහ රැකියා
ස්ථානය මාරු න�ොකරන්න.



වෘත්තීය ආකාරයෙන් ඔහුන්ගේ රාජකාරි පවත්වාගත යුතු අතර
ස�ේවාය�ෝ�ජකයාට හානියක් හ�ෝ� අලාභයක් විය හැකි යම් ක්රියා
මඟ හරින්න.



රැකියා ගිවිසුමට අනුකූලව ඔවුන්ගේ රාජකාරි පවත්වා ගන්න.



නීතියට අනුව සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායක වන්න.



අදාළ සාමූහික ගිවිසුම් මත පදනම්ව වෘත්තීය සමිති සමාජිකත්වය
ලබාදෙන්න.



ස�ෞඛ්ය රක්ෂණය සඳහා පිරිවැයෙන් 50%ක් ගෙවන්න.



ඔවුන්ගේ බදු අය කළ හැකි ආදායමට අනුව ආදායම් බදු ගෙවන්න.

රැකියාවක් සෙවීම
TCN හට තම රැකියා අවසරපත්රයට අනුව රැකියාවක් සෙවීම සඳහා රාජ්ය ස�ේවාවලට
ප්රවේශ වීමේ අයිතියක් න�ොමැත.
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පුද්ගලික රැකියා නිය�ෝ�ජිතායතන සයිප්රසය තුළ ඇති අතර TCN හට රැකියාවක්
ස�ොයා දීම සඳහා මැදිහත් විය හැක.
සයිප්රසයේ සහ EU නීතියට අනුව ස�ේවකයින් රැකියාවල නියුක්ත කිරීමේ ගාස්තු අය
කිරීම තහනම් වේ.
රැකියා නියුක්ත කිරීමේ යම් ගාස්තු අය කළ හැකි වන්නේ ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගෙන්
පමණයි.
සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ හා සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පූර්ව අවසරය
ලබා ගැනීමකින් ත�ොරව TCN හට ස�ේවාය�ෝ�ජකයා මාරු කිරීමේ අවස්ථාවක්
සඳහා හිමිකමක් නැත. එවැනි යම් අවසරයක් ලබා දී ඇති තාක් ස�ේවා සහ/හ�ෝ�
ස�ේවකයාගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් නිවැරදිදැයි ස�ොයා බැලිය හැක.

6.9 සමාජ ආරක්ෂණය
සයිප්රසය තුළ නීත්යනුකූලව ස�ේවයේ ය�ොදවනු ලබන සියලුම තැනැත්තන් සයිප්රස්
ජනරජයේ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මගින් ආවරණ කෙරේ. සමාජ ආරක්ෂණ
අරමුදලට දායකවීම් එක් එක් පුද්ගලයාගේ ආදායම අනුව සමානුපාතික වන
අතර "ක්ෂණීය ඉපයීම්" වශයෙන් දක්වා න�ොමැති නම්, ඔවුන්ගේ මුළු ඉපැයීම්වල
(වැටුප) ප්රතිශතයක් වශයෙන් විස්තර කෙරේ. දායක මුදලේ ප්රමාණය ස�ේවකයා සහ
ස�ේවාය�ෝ�ජකයා අතර සමානව බෙදනු ලැබේ.
TCN හට ප්රසූතිය සහ තුවාලවීම් වැනි හ�ේතූන් සඳහා ස�ේවයට න�ොපැමිණීම
හ�ේතුවෙන් වේතන නැතිවීම සඳහා වන්දි වැනි ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමේ අයිතිය
ඇත. ස�ේවා තත්ත්වයට අනුව, සමාජ ආරක්ෂණය මගින් ආවරණ කරනු ලබන
ප්රතිලාභවලට ඇතුළත් වන්නේ:


ප්රසූත, අසනීප, සහ විරැකියා ප්රතිලාභ



විවාහ, ප්රසූත සහ අවමංගල්යාධාර



වයස්ගත, වැන්දඹු, අවලංගු විශ්රාම, සහ අනාථයින්ගේ ප්රතිලාභ



රැකියාවේදී තුවාල වීම සඳහා ප්රතිලාභ එනම් තුවාල ප්රතිලාභ, ආබාධිත
ප්රතිලාභ, සහ මරණ ප්රතිලාභ

සමාජ ආරක්ෂණය යම් කාල සීමාවක් සඳහා ස�ේවකයාගේ වැටුපෙන් ක�ොටසක්
ආවරණය කරයි. එක් එක් අවස්ථාවට අනුව, ප්රතිලාභ ප්රමාණය වෙනස් වේ. විශ්රාම
ප්රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් තෙවැනි රටවල ජාතිකයින්ට (TCN) විශ�ේෂ විධිවිධාන අදාළ
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වේ. යම් වර්ගයක ප්රතිලාභයක් TCN හට ලැබීමට, සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත්රයක්
සියලුම ආධාර ලියවිලි සමග ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ. සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලින් යම්
වර්ගයක ප්රතිලාභයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්කරුවෙකුට ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත්
කිරීම සඳහා, කලින් තීරණය කරන ලද කාල සීමාවක් පවතී.

6.10 TCNගේ රැකියාවට අදාළ රාජ්ය ස�ේවා සහ සංවිධාන
රාජ්ය ස�ේවා

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව:


එය කම්කරු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවකි.



සුවිශ�ේෂී රැකියා තුළ TCN ය�ොදා ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීමක් සමාල�ෝ�චන
කර මූලික තීන්දුවක් ලබා දීමට බැඳී සිටියි.

සිවිල් ලියාපදිංචි සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුව:


එය අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවකි.



රැකියා අරමුණු වෙනුවෙන් TCN හට ඇතුළත්වීමේ හා නේවාසික බලපත්රය
ලබා දීම සම්බන්ධ ගැටලු සඳහා වගකීම දරයි.



එය විදේශිකයින්ට සයිප්රස් පුරවැසිභාවය ලබා දීමේ අයදුම්පත්ර පරීක්ෂා කර
බැලීම සඳහා ද වගකීම දරයි. තව දුරටත්, එය යුර�ෝ�පීය න�ොවන අයගේ
පවුල්වල සාමාජිකයින් සඳහා යුර�ෝ�පීය පුරවැසිභාවය සහ නේවාසික කාඩ්
සඳහා සහතික සපයයි.

අන්ය ජාතිකයින් සහ ආගමන ඒකකය:


එය ප�ොලිස් ඒකකයකි



සයිප්රස් ජනරජයේ දේශභූමියට සංක්රමණිකයන් ඇතුළුවීම නියාමනය
කිරීම සහ පාලනය කිරීම සිදු කරයි.



සයිප්රස් ජනරජයට ඇතුළුවන සහ පිටවන (ගුවන් ත�ොටුපළ හා වරාය)
ස්ථානවලදී විදේශිකයන් කාර්යක්ෂම ලෙස පාලන කරයි.



නීති විර�ෝ�ධී ආගමන සහ නීති විර�ෝ�ධී අන්ය ජාතිකයින්ගේ රැකියා
මර්දනය කිරීම.
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නීති විර�ෝ�ධිව සැඟවූ හ�ෝ� අවශ්ය කරන අන්ය ජාතිකයින් අධිකරණය
ඉදිරියට ගෙන යාම.



සයිප්රස් ජනරජයේ දේශභූමියට නීති විර�ෝ�ධී ආගමනයන් වැළැක්වීම.



යම් වර්ගයක අවසරයක් යටතේ සයිප්රසය තුළ පදිංචි අන්ය ජාතිකයින්
පාලන කිරීම.



සයිප්රසය මාර්ගස්ථ රටක් වශයෙන් භාවිත කරමින් සයිප්රසයට මෙන්ම
වෙනත් යුර�ෝ�පා සංගමයේ සාමාජික රටවලට නීති විර�ෝ�ධී සංක්රමණ
ප්රවාහ මර්දන කිරීම.



අවශ්ය නම්, සයිප්රස් වැසියන් සහ විදේශිකයන් අතර සිවිල් විවාහවල
සත්යතාව පිළිබඳ ගැටලු සමඟ කටයුතු කිරීම සහ සිවිල් ලියාපදිංචි
කිරීමේ සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්යක්ෂ වෙත විදේශිකයන්
වාර්තා කිරීම.

කම්කරු සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව:


එය කම්කරු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවකි.



එයින් රැකියා කිරීමේ නියම හා ක�ොන්දේසි තීරණය කිරීම සඳහා
මූලික ක්රමය වශයෙන් සාමූහික කේවල් කිරීම, ස�ේවකයන්ගේ හා
ස�ේවාය�ෝ�ජකයන්ගේ ශක්තිමත් සංවිධාන නිර්මාණය කර පවත්වාගෙන
යාම සඳහා ධෛර්යමත් කිරීම සහ ආර්ථිකයේ ඉතිරි බලශක්තිය
මුදුන්පත් කර ගැනීම ප්රවර්ධන කිරීම අරමුණු කෙරේ.



එයින් සංවර්ධනය සඳහා ව්යවසායවලට සහය වීමේ විධිවිධාන සහ
සාමූහික කේවල් කිරීම සඳහා ඵලදායි යාන්ත්රණයක ක්රියාකාරීත්වය,
අන්යොන්ය එකඟතා, සහ පුද්ගලික පැමිණිලි බේරුම් කිරීම ඇතුළත්ව
කර්මාන්ත ආරාවුල් වැළැක්වීම සහ බේරුම් කිරීම ද දක්වනු ලැබේ.



විශ�ේෂයෙන් ඔවුන්ගේ දුර්වල කේවල් කිරීමේ ශක්තිය හ�ේතුවෙන්,
අනතුරට භාජනය විය හැකි ස�ේවා කණ්ඩායම්වල ආරක්ෂාව
සඳහා(විශ�ේෂයෙන්ම සමිති වූ සහ සමිති න�ොවූ ස�ේවකයින්
සම්බන්ධයෙන්), අවම නියමයන් සහ ස�ේවා ක�ොන්දේසි නීතිය මගින්
තීරණය කිරීම තුළින් වගකීම දරයි.



එය TCNගේ අයිතිවාසිකම් හ�ෝ� ස�ේවා ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කිරීමි පිළිබඳ
පැමිණිළි ඉදිරිපත් කළ හැකි දෙපාර්තමේන්තුවයි.
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අධ්යාපනය
7.1 ශිෂ්යයින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම්
අධ්යාපන ප්රවේශය
අධ්යාපනය සඳහා වන හිමිකම සයිප්රසයේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව මගින් සහතික කෙරෙන
අතර එයින් සයිප්රසයේ මෙන්ම විදේශීය සිසුන් ද ආවරණය වෙති. ශිෂ්යයින්ගේ නේවාසික
තත්ත්වය (සයිප්රස් පුරවැසියන්, TCN ආදි), ඔවුන්ගේ ජාතිය, සහ දෙමාපියන්ගේ සම්භවය
කුමක් වූවත් ඔවුන්ට රජයේ අධ්යාපනික ආයතනවල ඉගෙන ගැනීමේ හිමිකම තිබේ.
ඔවුන් සයිප්රසයේ නීත්යානුකූලව සිටියත් නැතත්, නීතිය අනුව, දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ
අධ්යාපන දිස්ත්රික්කය තුළ පිහිටි පාසලක තම දරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට බැඳී සිටිති.
පාසල් හා අදාළ ප්රතිපත්ති සහ රෙගුලාසි සෑම ශිෂ්යෙයකුටම එක ස�ේ අදාළ වේ. රජයේ
ප්රාථමික සහ ද්විතීයික අධ්යාපනය සෑම ශිෂ්යයෙකු සඳහාම න�ොමිලයේ හිමි වන අතර
උගන්වන භාෂා මාධ්යය වනුයේ ග්රීක භාෂාව වේ.
අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය (MOEC) අධ්යාපනය සහ සංස්කෘතිය
කෙරෙහි ප්රමුඛත්වයක් දෙන අතර මේ දෙක සයිප්රසයේ සමාජීය, මූල්ය, ආධ්යාත්මීය
සහ සංස්කෘතික සංවර්ධනය සඳහා වන හ�ොඳම ආය�ෝ�ජන ලෙස සලකයි.
මේ ඉලක්කය වෙනුවෙන්, MOEC අන්තර්-සංස්කෘතික අධ්යාපනයේ මූලික අරමුණ වන
සියලුම සිසුන් අන් අයගේ සංස්කෘති පිළිබඳ සිය දැනුම ප�ෝ�ෂණය කිරීමේ සහ ල�ෝ�ක
සාරධර්ම ගවේෂණය කිරීම මෙන්ම අනුකරණයන් සහ කුහකත්වයන් ප්රතික්ෂේප කළ
යුතුය. මෙම ප්රතිපත්ති මඟින් ස සාමකාමී යහ පැවැත්මක් සහ සමෘද්ධියක් සයිප්රසය
තුළ පමණක් න�ොව බහු සංස්කෘතික යුර�ෝ�පය තුළත්, ප�ොදුවේ සමස්ත ල�ෝ�කය තුළත්
නිර්මාණය කෙරෙනු ඇත. නිරන්තර ප්රයත්නය වනුයේ, ඕනෑම ජාතිවාදි වෙනස් කර
සැලකීමකින් සහ සමාජයෙන් බැහැර කිරීමේ ප්රවණතාවකින් සයිප්රස් ජන සමාජයේ
සියලු සාමාජිකයින්ගේ නිදහස සහ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම වේ.
සංක්රමණික ළමුන් දැනුවත් කිරීම හා අදාළ ප්රතිපත්තිය මඟින් සයිප්රසයේ අධ්යාපනික
ක්රමය තුළට ඔවුන්ගේ සක්රිය දායකත්වය ලබා ගැනීම ඉලක්ක කෙරේ. අධ්යාපනයේ
අරමුණ වනුයේ අපගේ සමාජයේ පුද්ගලිකතාව සහ බහු සංස්කෘතික ස්වභාවයේ
වැදගත්කම සංයුතිය, උත්සව අවස්ථා සහ නිර්මාණශීලීත්වයේ අංගයක් හ�ෝ�
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ක�ොටසක් ලෙස ඉස්මතු කරන මෙන්ම අන්යොන්ය අවබ�ෝ�ධය සහ අන්යොන්ය
ගරුත්වය සඳහා අවස්ථාව සලසන ජන විද්යානුකූලව සංවිධිත පාසල් පද්ධතියක්
නිර්මාණය කිරීමය.
බාල වියේ රක්ෂාස්ථාන ස�ොයන්නන්ට සහ අයදුම්කරුවන්ගේ බාල වියේ
දරුවන්ට සයිප්රස් ජනරජයේ පුරවැසි ළමුන්ට මෙන් එකම ක�ොන්දේසි යටතේ
ප�ොදු අධ්යාපනයට පිවිසීමේ අයිතිය තිබේ. එය උපය�ෝ�ගී ආරක්ෂාව ගැන සලකන
තාක්, රක්ෂාස්ථාන සඳහා අයදුම් කළ වහාම සිට ඉදිරිපත් කළ දිනයේ සිට මාස
3ක් න�ොඉක්මවන කාලය තුළ සයිප්රස් පුරවැසියන්ට අදාළ වන එකම ක�ොන්දේසි
යටතේ අධ්යාපනයට පිවිසීමට රක්ෂාස්ථාන ස�ොයන ළමුන්ට හැකි යැයි පිළිගැනීමේ
රෙගුලාසි මඟින් කියැවේ.
කෙස�ේ වෙතත්, රජයේ පාසල්වල උපදෙස් දෙන භාෂාව ග්රීක යන කාරණාව
හ�ේතුවෙන්, පාසල් පද්ධතිය තුළ තම මව් භාෂාව ග්රීක න�ොවන සිසුන් සංඝටනය
කිරීමට උදවු කිරීම සඳහා සමහර අධ්යාපනික ආයතනවල පාසල් වේලාවට පසුව
අමතර ග්රීක භාෂා පාඨමාලා න�ොමිලේ ලබා දෙනු ඇත.
2015 දී, අධ්යාපන හා සංස්කෘතික අමාත්යාංශය DRASE වැඩසටහන (පාසල් සහ
සමාජ සංඝටනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ග) ක්රියාත්මක කළ�ේය. එම වැඩසටහන සඳහා
යුර�ෝ�පීය සමාජ අරමුදල සහ සයිප්රස් ජනරජය විසින් මුදල් ලබා දෙන අතර, 2018
වන විට 100ක් පමණ රජයේ පාසල්වල (පෙරපාසල්, ආරම්භක පාසල්, ද්විතීයික
පාසල්, උසස් පාසල්, තාක්ෂණික පාසල්) සිටින ශිෂ්ය සංඛ්යාවෙන් 15%ක් ඇතුළත්
කර ගනු ලැබේ.
DRASE වැඩසටහන මඟින් ආර්ථික වශයෙන් දුබල සිසුන්ගේ සුබසාධනය හා සහය
තහවුරු කිරීම, සමාජ ආන්තික කිරීමේ සහ බැහැර කිරීමේ අවදානම අඩු කිරීමෙන්
සමාජ සංගතිය ශක්තිමත් කිරීම, ඉගැනීමේ ප්රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම, සහ පාලස් අසමත්
වීම, පැහැර හැරීම සහ පාසල් අත්හැර යාම අඩු කිරීම බලාප�ොර�ොත්තු වනු ලැබේ.
අනෙකුත් ඒවා අතර, DRASE වැඩසටහනට සහභාගී වන පාසල්වලින් පාසල් කාලය
තුළ ඉගෙනීමේ අවශ්යතා සහිත සිසුන්ට ප්රතිකාර්මික සහ උදවු දෙන ඉගැන්වීම
පිරිනමනු ලැබේ. අමතරව, එම වැඩසටහන මඟින් විෂය බාහිර පස්වරු ක්රියාකාරකම්
සහ පාඨමාලා දෙනු ලබන අතර, ඒවායෙන් සිසුන්ට තමන්ගේ අවශ්යතාවලට සහ
අභිරුචිවලට අනුව ත�ෝ�රා ගත හැක: රංගනය, කලා, ශාරීරික අධ්යාපනය, ක්රීඩා,
නර්තනය, සංගීතය, පරිගණක, ග්රීක භාෂාව, ගණිතය, භ�ෞතික විද්යාව, රසායන
විද්යාව, ජීව විද්යාව, ගණකාධිකරණය, සහ විදේශීය භාෂා. DRASE වැඩසටහන
යටතේ ලබා දෙන සියලු විෂයයන් සහ ක්රියාකාරකම් පාසල් පදනම් කර ගත් ඒවා වන
අතර ක�ොන්ත්රාත් පදනමකින් ඔවුන්ගේ ස�ේවා ලබා ගැනීමට ය�ොදා ගන්නා සුදුසුකම්
ලත් පුද්ගලයින් විසින් උගන්වනු ලැබේ.
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ප�ොදු හිමිකම්


සිතීමේ, හෘද සාක්ෂියේ, සහ කැමති ආගමක් ඇදහීමේ අයිතියට පාසල් ගරු
කරයි.



සියලු සිසුන්ගේ ස්වාස්ථතාව සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පාසල් වගකිව
යුතු වේ.



සිසුන්ගේ ශාරීරික සහ මානසික ස�ෞඛ්යයට උපකාර කිරීමට පාසල්
වැඩසටහන් සම්පාදනය කරයි.



වින�ෝ�ද චාරිකා සහ උත්සව පැවැත්වීම වැනි පාසලේ පැවැත්වෙන සියලුම
අවස්ථාවලට සහභාගී වීමේ අයිතිය සහ බැඳීම සෑම සිසුවෙකුම සතු වේ.



පාසල් සභා නිලවරණ සඳහා ඡන්දය ප්රකාශ කරන්නන් හ�ෝ�
අයදුම්කරුවන් ලෙස සහභාගී වීමේ අයිතිය සිසුන්ට තිබේ.



සිසුන් පාසලේ ප්රතිපත්තිවලට අනුකූල විය යුතුය, එස�ේ වූවත් ළමයාගේ
හිමිකම් ප්රඥප්තියේ සඳහන් ඔවුන්ගේ මුලික හිමිකම්වලට ගරු කිරීම සහ
ආරක්ෂා කිරීම කළ යුතුය.



අදාළ අධ්යාපන බලධාරීන් වෙත ය�ෝ�ජනා, ඉල්ලීම්, හ�ෝ� පැමිණිලි
ඉදිරිපත් කිරීමේ අයිතිය සිසුන්ට තිබේ.

TCN සිසුන් අධ්යාපන ක්රමය තුළට ඒකාබද්ධ කිරීම
අධ්යාපනයේ සියලුම මට්ටම්වල, විදේශීය සිසුන් අධ්යාපන පද්ධතිය තුළට සහ
සමාජය තුළට සුමට ලෙස ඒකාබද්ධ කෙරෙන යම් යම් පාඨමාලා සහ පුහුණු
වැඩසටහන් තිබේ. TCN සිසුන් සයිප්රසයේ රජයේ පාසල්වලට ඒකාබද්ධ කර ගැනීම
සඳහා වන ක්රියාමාර්ගවලට සලසන උපකාර යන්නට සිසුන් සඳහා වන ය�ොමුගත
කිරීමේ වැඩසටහන්, කඩිනම් ග්රීක භාෂා පාඨමාලා, මෙන්ම පාසල සමඟ යහපත්
සන්නිවේදනයන් සහ සම්බන්ධතාවයක් ග�ොඩනංවා ගැනීම සඳහා උපකාර සහිතව
පැවත්වෙන රැස්වීම්ද ඇතුළත් වේ. එස�ේම, පස්වරු සහ/හ�ෝ� සන්ධ්යා කාලවල
සිසුන්ට ග්රීක භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා විශ�ේෂ පන්ති ද පැවැත් වේ.
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7.2 7.2 අධ්යාපන ක්රමයේ ව්යුහය
සයිප්රස් අධ්යාපන පද්ධතිය මට්ටම් තුනකින් ක්රියාත්මක වෙයි:


ප්රාථමික (පූර්ව-ප්රාථමික සහ ප්රාථමික අධ්යාපනය)



ද්විතීයික (ක්රීඩාගාරය, උද්යානය, තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය පුහුණු)



උසස් (විශ්ව විද්යාල – තෘතීයික ආයතන - විද්යාල)

රජයේ පාසල්වල අධ්යාපනය අනිවාර්ය සහ න�ොමිලේ වන අතර පාසල් වසර දහයක
කාලයක් දක්වා තිබේ. වයස අවුරුදු 4 යි මාස 8ට වැඩි සිසුන් අධ්යාපනය ආරම්භ කර
(පෙර පාසල්) අවුරුදු 15 දක්වා (ක්රීඩාගාරයේ අවසන් ශ්රේණිය) ඉගෙන ගනිති.
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පූර්ව-ප්රාථමික අධ්යාපනය
පූර්ව-ප්රාථමික අධ්යාපනය පාසල් වර්ග තුනක ක්රියාත්මක වේ: රජයේ පාසල්, ප්රජා
පාසල්, සහ පුද්ගලික පෙර පාසල්. තමන්ගේ මවු රට හ�ෝ� ජාතිය කුමක් වුවත්,
රජයේ පෙර පාසලක ලියාපදිංචි වීමේ අයිතිය සයිප්රසයේ ස්ථීරවම හ�ෝ� තාවකාලිකව
ජීවත්වන ළමුනට තිබේ. නීතිය අනුව, ළමුන් ප්රාථමික පාසල්වලට ඇතුළු කිරීමට
වසරකට පෙරාතුව පෙර පාසල් අධ්යාපනය ලබා තිබීම අනිවාර්ය වේ. තමන්
අධ්යාපනය ලබන අධ්යයන වර්ෂය තුළ සැප්තැම්බර් මස 1 වන දිනට වයස අවුරුදු 4
මාස 8ක සපුරා තිබේ නම් එම සිසුන්ට පෙර පාසල්වල ලියාපදිංචි විය හැක. රජයේ
පාසල්වල ඉගෙන ගන්නා සිසුන් කිසිදු ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු න�ොවේ.

ප්රාථමික අධ්යාපනය
ප්රාථමික අධ්යාපනය වසර 6ක් පුරා පැවැත්වෙන අතර වයස අවුරුදු 6ත් 12ත් අතර වයස
සිසුන් ඉලක්ක කෙරේ. තමන් අධ්යාපනය ලබන අධ්යයන වර්ෂය තුළ සැප්තැම්බර්
මස 1වන දිනට වයස අවුරුදු 5 මාස 8ක සපුරා ඇත් සිසුන්ට පෙර පාසල් අධ්යාපනය
අනිවාර්ය වේ. සයිප්රස් අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය විසින් නියම කරනු
ලබන දිනවල් අතර සිසුන් ඉගෙනීමට යන පාසලේ සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම ජනවාරි
මාසයේ සිදු කෙරේ. සැප්තැම්බර් මාසයේ පළමු සති දෙකක් තුළ පංති ආරම්භ කෙරෙන
අතර ජූනි මාසයේ තෙවන සතිය සහ සිවුවැනි සතිය අතර නිම කෙරේ.

ප්රාථමික පාසල් වර්ග
රජයේ පාසල්: සියලුම සිසුන්ට ප්රාථමික අධ්යාපනය න�ොමිලේ ලබා දේ. අධ්යයන
කාලය අවුරදු 6ක් වන අතර එක් එක් වසර අවසානයේදී සිසුන් ඉහළ පංතියට උසස්
කෙරේ. පාසල් කාලසටහන පෙ.ව 7:45 - 13:05 වේ. එක් එක් පාසලේ විදුහල්පති
සහ කාර්ය මණ්ඩලය පාසලේ සිටින කාලය තුළ සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්
වගකිව යුතු වේ. දෙමාපිය සංගමය සමඟ සහය�ෝ�ගයෙන් ගුරු මණ්ඩලය විසින්
තීරණය කරනු ලබන නිල ඇඳුම් සිසුන් හැඳ සිටිය යුතුය.
දවස පුරා පැවැත්වෙන පාසල්: ස්වේච්ඡා පදනමකින් 1999-2000 පාසල් කාලය තුළ
ප්රාථමික අධ්යාපනය සඳහා වන දවස පුරා පැවැත්වෙන පාසල් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ
අතර, එතැන් සිට එය ක්රමිකව වර්ධනය වෙමින් පවතී. 2014 - 2015 අධ්යයන වසරේ,
දවස පුරා පාසල් ආයතනය පාසල් 181ක් (ප්රාථමික පාසල් 125ක්, විශ�ේෂ පාසල්
සහ පෙරපාසල් 50ක්) තුළ ක්රියාත්මක කෙරුණි. ත�ෝ�රාගත් රජයේ ප්රාථමික පාසල්
ක�ොටසක දවස පුරා පැවැත්වෙන පාසල් ක්රියාත්මක වන්නේ අමතර ඉගැන්වීමේ
කාල පරිච්ඡේද 4ක් සහිතව ප.ව. 4:00 දක්වා වේ. දවස පුරා පැවැත්වෙන පාසල්වල,
ප.ව. 1:05 පසුව ළමුනට ස්වේච්ඡාවෙන් රැඳී සිටිය හැකි අතර, සාමාන්ය පාසල් කාලය
අවසන් වූ පසුව ඔවුන් සිය දිවා ආහාර විවේකය පාසල් තුළ ලබා ගනියි.
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තම ළමුන්ට ආහාර ලබා දීමේ වියදම දෙමාපියන් විසින් දැරිය යුතුය. සමහර
අවස්ථාවල, සයිප්රස් අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය ළමුන් ප�ෝ�ෂණය කිරීම
සඳහා දිළිඳු ළමුන් සඳහා සහනාධාර ලබා දේ. සන්ධ්යා වැඩසටහන්වලට ලබා දී ඇති
ගෙදර වැඩ සම්පුර්ණ කිරීම, ඉගෙනීමට ආධාර ලබා දීම, සහ සිසුන් වෙත උනන්දුවක්
දක්වන ත�ෝ�රාගත් පාඨමාලා ඇතුළත් වේ.
ප�ෞද්ගලික ප්රාථමික පාසල්: ප�ෞද්ගලික පාසල්වල පාසල් ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.
ප�ෞද්ගලික පාසල් කාණ්ඩ 3කට බෙදේ:


එකම පාසල් වර්ග: මේවා ජාතික විෂය මාලාව අනුගමනය කරන
ප�ෞද්ගලික පාසල් වේ.



සමාන පාසල් වර්ග: මෙම පාසල්වල, පාසල විසින් තීරණය කරනු ලබන
අමතර විෂයයන් සමඟ සංය�ෝ�ගයයෙන්, උගන්වනු ලබන ප්රධාන විෂයයන්
රජයේ පාසල්වල උගන්වනු ලබන විෂයවලට සමාන (අඩු වශයෙන් පාඩම්
මාලාවලින් සහ ඉගැන්වීමේ කාලයෙන් 2/3ක්) වේ.



විවිධ වර්ගයේ පාසල්: මේවා ඉහත කාණ්ඩවලට අයත් න�ොවන පාසල්
වන අතර මේවායේ අධ්යාපනික වැඩසටහන් රජයේ පාසල්වල ඒවාට වඩා
සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ.

දෙමාපිය සංගමය: පූර්ව ප්රාථමික, ප්රාථමික සහ විශ�ේෂ අධ්යාපන පාසල්වල
දෙමාපියන්ගේ සංගම් ඇති කෙරේ. එම සුවිශ�ේෂී පාසලේ ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ගේ
දෙමාපියන්ට පමණක් මෙම සංගම්වලට සහභාගී වීමට අවසර දෙනු ලැබේ.
සියලුම සාමාජිකයින්ට තේරීම සහ ත�ෝ�රා පත් කර ගනු ලැබීම සඳහා අයිතිය තිබේ.
එක් එක් පාසල් වසරවල ආරම්භයේදී, දෙමාපිය සංගමයේ මහ සමුළුවේදී පාලන
මණ්ඩලය ත�ෝ�රා ගනු ලැබේ. දෙමාපිය සංගම් පාසල්වල මනා සහ කාර්යක්ෂම
ක්රියාකාරීත්වයක් වෙනුවෙන් සියලු ක�ොටස්කරුවන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි.
දෙමාපියන් සහ වෙනත් අය පාසල්වලට පැමිණීම: තීරණය කර ඇති කාල පරිච්ඡේදවල
දෙමාපියන්ට සහ භාරකරුවන්ට පාසල්වලට යා හැක. පාසලේ විදුහල්පතිවරයාගේ
අවසරය ලබා ගැනීමෙන් පසුව අනෙකුත් පැමිණීම් සකසා ගත හැක. පාසලේ කටයුතු
ක්රියාත්මක කිරීම හ�ෝ� ප්රවර්ධනය කිරීම හා කෙළින්ම සම්බන්ධයක් න�ොමැති වෙනත්
පුද්ගලයෙකුට, ප්රාථමික අධ්යාපන අධ්යක්ෂකගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමකින් ත�ොරව
පාසලට පැමිණීමට ඉඩ දෙනු න�ොලැබේ. පාසලේ ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයක්
න�ොමැති ප්රචාරක කටයුතු සඳහා, භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට හ�ෝ� ස�ේවා ලබා දීමට හ�ෝ�
පාසලට ඇතුළු වීමට ඉඩ දෙනු න�ොලැබේ.
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ද්විතීයික අධ්යාපනය
ද්විතීයික අධ්යාපනය (ක්රීඩාගාර සහ උද්යාන) වසර හයක කාලයක් තුළ පවතින
අතර, වයස අවුරුදු 12 සහ 18 අතර සිසුන් සඳහා සැලසුම් කර ඇති අතර න�ොමිලේ
සැපයේ. අවුරුදු තුනක ක්රීඩාගාර චක්රය සම්පූර්ණ කරන තෙක්, එස�ේ නැතහ�ොත්
ශිෂ්යයා අවුරුදු 15 වෙත ළඟා වන තෙක්, හ�ෝ� යන මේ දෙකෙන් පළමුව එළඹෙන
දිනය තෙක්, සිසුවෙකු ක්රීඩාගාරයේ අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ. උද්යානයේ
අධ්යාපනය අනිවාර්ය න�ොවන අතර අවුරුදු 15ත් 18ත් අතර සිසුන් සඳහා වසර
තුනක කාලයක් ගත වේ. ඉහළ ද්විතීයික පාසලට ප්රධාන ධාරා දෙකක් තිබේ: උද්යාන
සහ තාක්ෂණික වෘත්තීය පාඨශාලාව.

ක්රීඩාගාරය (වයස අවුරුදු 12-15 අතර)
උද්යානයේ හදාරනු ලබන ප්රධාන අධ්යාපන ධාරාව වනුයේ සාමාන්ය මානවවාදී
අධ්යාපනය වන අතරතුර ඒකාබද්ධ උද්යාන හ�ෝ� තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපනයට
සූදානම් කෙරේ.

සන්ධ්යා ක්රීඩාගාර
SEI (රජයේ අධ්යාපනික ආයතනවල) පැවැත්වෙන සන්ධ්යා පංතිවලට පැමිණෙන
විදේශීය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ සන්ධ්යා පංති ඇරඹීමට පෙර, සවස් වරුවේ, කඩිනම්
ග්රීක භාෂා පාඨමාලාවලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව සැලස�ේ. SEI (රජයේ අධ්යාපනික
ආයතනවල) වැඩ කරන පැය ගණන අනුව, කඩිනම් පාඨමාලාව සඳහා සුදුසුම
වේලාව ලෙස සැලකෙන්නේ දින හතරක (සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්රහස්පතින්දා සහ
සිකුරාදා) සවස 3:00 සිට සවස 5:00 දක්වා කාලය වේ.

දක්ෂතා මට්ටම්වලට බෙදීම
නවකයන් සහ නවකයන් න�ොවන ලෙසට සිසුන් දක්ෂතා මට්ටම් දෙකකට බෙදීම
පිණිස, සිසුන් සැප්තැම්බර් මාසයේ ආරම්භයේදී ග්රීක ඉගෙනීමේ මට්ටම් ඇගයීමේ
පරීක්ෂණවලට පෙනී සිටිති. නවකයන් සඳහා කඩිනම් පාඨමාලාවේ කාලය පාසල්
වසර දෙකක් (2) වන අතර, නවකයන් න�ොවන සිසුන් සඳහා වසර එකකි (1). කඩිනම්
අධ්යාපනයේ දෙවන වර්ෂයක් සඳහා වන අවශ්යතාව පිළිබඳ තීරණය ගනු ලබන්නේ
පළමු පාසල් වසර අවසානයේ ඇගයීම මඟිනි.
සටහන: අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යංශය (2008) ග්රීක භාෂාව සඳහා කඩිනම්
ඉගැන්වීමේ සමගාමී ක�ොටස් ක්රියාත්මක කිරීමට මෙන්ම ඉගැනීම ශක්තිමත් කරන
කාලයක් ලබා දෙයි. මෙය විශාල සිසුන් සංඛ්යාවක් සිටින පාසල් සඳහා අදාළ කර
ගත හැකි අතර, එබැවින් ඔවුන්ට ඉගැන්වීමට පහසුකම් සලසනු පිණිස ඔවුන් විශාල
ප්රමාණයක අමතර කාලය අවශ්ය වේ.
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විශ�ේෂ අධ්යාපනය සහ පුහුණුව
විශ�ේෂ අවශ්යතා සහිත ළමුන්ගේ අධ්යාපනය සහ පුහුණු කිරීමේ නීතිය 13(1)/1999
අනුව, විශ�ේෂ අවශ්යතා (ප්රබල හ�ෝ� විශ�ේෂ ඉගෙනීම් දුබලතා, ක්රියාකාරී හ�ෝ� අනුගත
වීමේ අපහසුතාව, සංවේදක ස්නායු ඇතුළුව ශාරීරික, මානසික හ�ෝ� මන�ෝ� ඌණතා)
සහිත ළමයෙකු වෙත ඔවුන්ගේ සහ ඉගෙනීම සම්පූර්ණ කිරීමේදී සියලු අංශවල
සංවර්ධනය වන අවස්ථාවේදී, විශ�ේෂයෙන්ම පූර්ව වෘත්තීය සහ වෘත්තීය පුහුණුව
පාසල්වල ලබා දීමේදී (මානසික, සමාජ සහ ඉගෙනුම් ඒවා) සහය සඳහා අයිතිය තිබෙන
අතර මෙය සිදු කළ හැකි අවස්ථාවේදී, සියලුම මට්ටම්වල අධ්යාපනය සමයේදී (පූර්වප්රාථමික, ප්රාථමික, ද්විතීයික තෘතීයික සහ පශ්චාත් උපාධි) ලබා දිය යුතුය. වයස අවුරුදු
තුනේ සිට විශ�ේෂ අවශ්යතා ඇති ළමුන් හඳුනා ගැනීමේ කාලීන වැඩසටහනක රජය
ක්රියාත්මක වන අතර, බහු-කුසලතා සහිත කණ්ඩායමක් මඟින් ඔවුන්ගේ අවශ්යතා සහ
සියලු අත්යවශ්ය දේ, පහසුකම්, නිදහස් කිරීම් සහ අධ්යාපනයේ හ�ෝ� විශ�ේෂ සහය හ�ෝ�
සාමාන්ය පාසල්වල බාධා රහිත අධ්යාපනය ලබා දීම එම තැනැත්තන්ට උපකාර කිරීම
තක්සේරු කරයි. අවශ්ය යැයි සැලකෙන අවස්ථාවලදී, විශ�ේෂ අවශ්යතා සහිත ළමුන්ට
විශ�ේෂ පාසල්වල අධ්යාපනය ලැබිය හැක.

ඒකාබද්ධ උද්යාන (වයස 15-18)
උද්යානවලට සහභාගී වීම අනිවාර්ය න�ොවේ, කෙස�ේවෙතත් සයිප්රසයේ සහ ග්රීසියේ
රජයේ විශ්ව විද්යාලයකට ඇතුළු වීම සඳහා ප්රවේශ විභාගවලට පෙනී සිටීමට අපේක්ෂා
කරන සිසුන්ට එය අනිවාර්ය විය හැක. උද්යානවලදී සිසුන්ට තම උද්යෝගය සහ කැමැත්ත
මත පදනම්ව අනිවාර්ය සහ විකල්ප විෂය ධාරා හයකින් ත�ෝ�රා ගත හැක. උද්යානය මඟින්
සුවිශ�ේෂී තේමාන්විත විෂය ධාරා හයකට ය�ොමු වන 'පාඨමාලා තේරීම් මාර�්ගෝපදේශ'
ලබා දෙයි: මානව ශාස්ත්ර සහ ශාස්ත්රීය අධ්යයන, විදේශ භාෂා සහ යුර�ෝ�පීය අධ්යයන,
විද්යාව සහ ත�ොරතුරු තාක්ෂණය, ආර්ථික විද්යාව, මානව ස�ේවා, සහ කලා.
2006 සිට අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය සංගීත උද්යාන සහ ක්රීඩා උද්යාන
හඳුන්වා දුන් අතර, ඒවා තුළ සිසුන්ට තම අධ්යාපනයට සමගාමීව ක්රීඩා සහ සංගීත
කැමැත්තවලට අනුව තම දක්ෂතා වර්ධනය කර ගත හැක. 2015 සැප්තැම්බර් වන විට,
MOEC සංගීත සහ ක්රීඩා උද්යාන සයිප්රසයේ සියලුම නගරවලට දීර්ඝ කළ අතර ඒවා
ක්රීඩාංගන පාසල්වලටත් දීර්ඝ කළ�ේය.

සන්ධ්යා පංති
සන්ධ්යා පංති ද්විතීයික අධ්යාපනය තුළට ගැනෙන අතර පස්වරුවේ සහ සන්ධ්යාවේ
පැවැත් වේ. වයස අවුරුදු 18 හ�ෝ� අවුරුදු 15 දක්වා එළඹ ඇති සහ තමාගේ අධ්යයන
කටයුතු සඳහා උපකාර ලබා ගැනීමට කැමති සිසුන්ට සන්ධ්යා පංතිවලට ලියාපදිංචි
විය හැක. සන්ධ්යා පංතිවල අධ්යාපනය ලබන සිසුන්ට පාසල් හැර යාමේ සහතිකයක්
ප්රදානය කෙරේ.
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ලයිසියම් සිසුන්
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය

ද්විතීයික, තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපනය (TVE)
ද්විතීයික, තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපනය මඟින් තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපන
ක්ෂේත්රවලට අදාළ වැඩසටහන්, ආධුනිකත්ව ය�ෝ�ජනා ක්රම, සහ යාවජීව අධ්යාපනය
ලබා දෙනු ඇත. ක්රීඩාගාරය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළ සිසුන් TVE වෙත ප්රවේශ වීමට
සුදුසුකම් ලබති. TVE ධාරා දෙකකින් පැවැත් වේ: න්යායාත්මක සහ ප්රාය�ෝ�ගික. එක්
එක් ධාරාවේ කාලසීමාව අවුරදු තුනක් වන අතර එම වැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීමෙන්
අනතුරුව, සිසුන් වෙත පාසල් හැර යාමේ සහතිකයක් ප්රදානය කෙරෙන අතර, එය
රජයේ හය වන ශ්රේණියේ ද්විතීයික අධ්යාපන පාසල් හැර යාමේ සහතිකයකට
සමාන ලෙස පිළිගැනේ. TVE අධ්යාපනය ලැබූ සිසුන්ට උසස් හ�ෝ� තෘතීයික අධ්යාපන
ආයතනයක සිය අධ්යයන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කළ හැක.

ප්රය�ෝ�ජනවත් ත�ොරතුරු

ලියාපදිංචි වීම
ජූනි (හ�ෝ� සැප්තැම්බර් මාසය වන විට තම විභාග අවසන් කර ඇති සිසුන්ට) මාසය
තුළ තම අදාළ අධ්යාපනික කලාපවලදී ළමුන්ගේ මවු පියන් හ�ෝ� භාරකරුවන්
විසින්ද ලියාපදිංචි කෙරේ. යම් යම් ක�ොන්දේසි යටතේ, සිසුන්ට එක් පාසලක සිට
තවත් පාසලකට මාරු විය හැකිය.

ප්රාථමික පාසල්වලට මාරුවීම්
ප්රාථමික න�ොවන පාසලකින් හ�ෝ� සයිප්රස් ජනරජය තුළ පිහිටා න�ොමැති පාසලකින්
ප්රාථමික පාසලක් වෙත මාරු වීම සඳහා ශිෂ්යයාගේ උප්පැන්න සහ අධ්යාපන සහතික
ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ. එවිට තම වයස් මට්ටමට අදාළ පන්තිය තුළ ඉන් පසුව සිසුන්
සථාන ගත කෙරේ. නීතිය අනුව තම වයස ප්රාථමික අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කිරීමට ඔහුට/
ඇයට ඉඩ දේනම්, තම නවීන ග්රීක් සහ ගණිත ලකුණු එම නිශ්චිත පංතියේ අපේක්ෂිත
ශ්ණි
රේ වලට වඩා අඩු නම්, එවිට ඔවුන් ස්ථානගත කෙරෙන්නේ ඊට ආසන්නම
පහළ පංතියේ වේ. නිශ්චිත පාසලේ ප්රවේශ සුදුසුකම් සපුරා තිබේ නම්, ප�ෞද්ගලික
ප්රාථමික පාසලක සිට වෙනත් පාසලකට මාරු වීමට ඉඩ දෙනු ලැබේ. මාරු වීම් පිළිබඳ
යාවත්කාලීන ත�ොරතුරු සඳහා, TCN විසින් අදාළ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුය.

ද්විතීයික පාසල්වලට මාරු වීම්
සිසුන් විදේශීය පාසලක සිට සයිප්රසය තුළ ද්විතීයික පාසලකට පහත දැක්වෙන
කරුණුවලට අදාළව මාරු කෙරේ:


ඉහළ ශ්රේණි හ�ෝ� තම ප්රගතිය පිළිබඳ අදහස් සහිත වාර්තාවක් සිසුවෙක්
තබා සිටින්නේ නම්, ඔවුන් නවීන ග්රීක් සහ ඉතිහාසය පිළිබඳ මට්ටම්
ඇගයීමේ පරීක්ෂණයේ සමත් වන්නේ නම් ඊට ආසන්නතම ඉහළ
පංතියෙහි ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ.
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සමහර විෂයයන් පිළිබඳව අඩු ශ්රේණි කිසියම් සිසුවෙකුගේ වාර්තාවලින්
පෙන්නුම් වෙයි නම්, ඔවුන් නවීන ග්රීක සහ ඉතිහාසය පිළිබඳ මට්ටම්
ඇගයීමක්ද ඇතුළුව මෙම නිශ්චිත පාඨමාලා මට්ටම් ඇගයීමේ
පරීක්ෂණයකට ය�ොමු කෙරේ.



කිසියම් සිසුවෙකුට වාර්තාවක් තිබෙන නමුත්, මට්ටම් ඇගයීමෙන් අසමත්
වුවහ�ොත්, එවිට ඔවුන් එම පන්තියේම විෂයයන් නැවත ඉගෙන ගත යුතුය.



තම පන්තිය සහ ප්රගතිය පිළිබඳ විස්තර න�ොමැතිව කිසියම් සිසුවෙකුට
ඇත්තේ සරල අධ්යාපනික තහවුරු කිරීමක් පමණක් නම්, ආගමික අධ්යයන,
ජිම්නාස්ටික්, සංගීත, කලා, නිවාස ආර්ථික විද්යාව, සහ සැලසුම් හා
තාක්ෂණය විෂය හැර සියලුම පාඨමාලා සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන මට්ටම්
ඇගයීමේ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව ඉහළ පංතියට උසස් කරනු ලැබේ.



කිසියම් සිසුවෙකු මට්ටම් ඇගයීමේ පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වුවහ�ොත්,
එවිට සිසුවා ස්ථානගත කළ යුත්තේ කුමන පන්තියේද යන්න ගරු සංගමය
තීරණය කරනු ඇත.

විදේශීය පාසලක හ�ෝ� ග්රීක භාෂාව කථා න�ොකරන පාසලක සිට මාරු වීම:


විවිධ වර්ගවල රජයේ න�ොවන පාසලක සිට හ�ෝ� ජනරජය තුළ පිහිටා
න�ොමැති පාසලක සිට ප්රාථමික පාසලකට මාරු වීම් ලබා දීම සිදු
කෙරෙන්නේ උප්පැන්න සහතිකය සහ අධ්යාපන සහතික ලබා දුන්
පසුවය. සිසුවා තම වයසට ගැළපෙන පන්තියට එක් වෙයි. නීතියට අනුව
සිය ප්රාථමික පාසලේ අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කිරීමට තමාට සිය වයස ඉඩ
ලබා දෙන්නේ නම්, සිසුවා තමා ස්ථානගත කෙරෙන පංතියේ අනෙකුත්
සිසුන්ට වඩා ග්රීක භාෂාවට සහ ගණිතයට ඔවුන් ලබා ගන්නා ලකුණු අඩු
නම්, එවිට ඔවුන් වහාම පෙර පන්තියේ ස්ථානගත කෙරේ.



සිසුවෙකු සතුව ඇත්තේ තම ප්රගතිය පිළිබඳ ශ්රේණි හ�ෝ� අදහස් සහිත
වාර්තාවක් නම්, එවිට ඔවුන් නවීන ග්රීක ඉතිහාසය පිළිබඳ මට්ටම් ඇගයීමේ
පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටියි; ඉන්පසුව ඔවුන් ඉහළ පන්තියෙහි ස්ථානගත
කෙරේ.



සිසුවෙකු සතුව ඇත්තේ තම ප්රගතිය පිළිබඳ සමහර විෂයවල අඩු ශ්රේණි
හ�ෝ� අදහස් සහිත වාර්තාවක් නම්, එවිට ඔවුන් නවීන ග්රීක භාෂා සහ
ඉතිහාස පරීක්ෂණවලට අමතරව අසමත් වූ විෂය සඳහා වන මට්ටම්
ඇගයීමේ පරීක්ෂණවලට ද පෙනී සිටියි.
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ප්රගතියක් පෙන්නුම් කළ ද මට්ටම් ඇගයීමේ පරීක්ෂණයෙන් සිසුවා අසමත්
වුවහ�ොත්, එවිට ඔවුන් එම පන්තියේම ඔවුන් එම විෂයයන් ඉගෙන ගනී.



සිසුවෙකුට ඇත්තේ ප්රගතිය පිළිබඳ සාක්ෂි න�ොමැතිව පැමිණීමේ
සහතිකයක් පමණක් නම්, එවිට ආගමික අධ්යයන, ජිම්නාස්ටික්, සංගීතය,
චිත්ර, ගෘහ ආර්ථික විද්යාව සහ සැලසුම් හා තාක්ෂණය වැනි විෂය හැර ඔවුන්
සියලු විෂයයන් පිළිබඳව පවත්වනු ලබන මට්ටම් ඇගයීමේ පරීක්ෂණවලින්
අනතුරුව, ඔවුන් ඉහළ පන්තියට ඇතුළත් කෙරේ.



සන්ධ්යා පාසල්වල සිට දහවල් පාසල් වෙත සිසුන් මාරු කිරීම තහනම්ය.
උදෑසන පාසල්වල සිට සන්ධ්යා පාසල් දක්වා මාරු වීමට ඉඩ දෙනු ලැබේ,
නමුත් ව්යතිරේක අවස්ථාවලදී පමණි.

ප්රවේශ විභාගය පැවැත්වෙන දිනය සහ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් එක් එක් පාසල
වගකිව යුතු වේ. වැඩි විස්තර සඳහා පාසල සම්බන්ධ කර ගන්න.

පාසල් කාලය අවසන් කිරීම සහ අවසන් කිරීම
පාසල් කටයුතු සැප්තැම්බර් 1 දිනෙන් ආරම්භ වී ජූනි 30න් අවසන් වේ. ක්රීඩාගාර සඳහා
සැප්තැම්බර් මාසයේ පළමු දින දහය තුළ පංති ආරම්භ කෙරෙන අතර ජූනි මාසයේ
පළමු සතියේත්, උද්යාන සඳහා මැයි මාසයේ අවසන් දින දහය තුළ අවසන් කෙරේ.
පාසල් වසර පහත සඳහන් පරිදි වර්ෂාර්ධ දෙකකට බෙදා තිබේ:


A' වර්ෂාර්ධය: සැප්තැම්බර්වල පන්ති ආරම්භ කර ජනවාරි දක්වා පැවැත්වේ



B' වර්ෂාර්ධය: ජනවාරි සිට පන්ති අවසානය දක්වා (මැයි/ජූනි)

පාසල් නිවාඩු දින


ප�ොදු නිවාඩු දින: ඔක�්තෝබර් 1වෙනිදා (සයිප්රස් ජනරජයේ නිදහස් දිනය),
ඔක�්තෝබර් 28වෙනිදා, හරිත සඳුදා, මාර්තු 25වෙනිදා, අප්රේල් 1වෙනිදා, සහ මැයි
1වෙනිදා



නත්තල් නිවාඩු පූර්ව ප්රාථමික සහ ප්රාථමික: දෙසැම්බර් 23 වෙනිදා
සිට ජනවාරි 6 වෙනිදා දක්වා, (දින දෙකම ඇතුළත් වේ) උසස් පාසල්:
දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා සිට ජනවාරි 6 වෙනිදා දක්වා, (දින දෙකම
ඇතුළත් වේ).
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පාස්කු නිවාඩු දින (මහ සඳුදා සිට ශාන්ත ත�ෝ�මස් ඉරුදින දක්වා – පාස්කු
ඉරිදාට ඊළඟ ඉරිදා).



අනෙකුත් ආගමික නිවාඩු: වත්මන් අග්රරාජගුරු ප්රසාදී තුමාගේ නම් දිනය,
තුන්වන ප්රධාන පූජක දිනය (ජනවාරි 30 වෙනිදා), ශුද්ධ ත්රිත්වයේ සඳුදා,
අප�ෝ�ස්තල් වර්නවාස් මංගල්යය (ජූනි 11 වෙනිදා)



ග්රීෂ්ම නිවාඩු දින: පූර්ව-ප්රාථමික සහ ප්රාථමික අධ්යාපනය: ජූනි මාසයේ
උපාන්ත සිකුරාදාවට පසු සෙනසුරාදා සිට සැප්තැම්බර් මාසයේ දෙවෙනි
සඳුදාට පෙර ඉරිදා දක්වා. උසස් පාසල්: ජූලි 1 වෙනිදා සිට අග�ෝ�ස්තු 31
වෙනිදා දක්වා

7.3 සයිප්රයේ උසස් හා තෘතීයික අධ්යාපනය
උසස් අධ්යාපනය
ඩිප�්ලෝමා, සහතික පත්ර මෙන්ම ප්රථම උපාධි, ඉහළ උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි පිරිනමන
රාජ්ය සහ පුද්ගලික විද්යාල සහ විශ්ව විද්යාල කිහිපයක්ම සයිප්රසයේ තිබේ.

රාජ්ය විශ්වවිද්යාල

සයිප්රස් විශ්වවිද්යාලය (www.ucy.ac.cy)
සයිප්රස් විශ්වවිද්යාලය එහි ප්රථම සිසුන් 1992 දී ඇතුළත් කර ගන්නා ලදී. මේ දිනවල
එමගින් මට්ටම් තුනක අධ්යයන වැඩසටහන් පිරිනැමීම සිදු කෙරේ: ප්රථම උපාධිය,
ඉහළ උපාධිය සහ ආචාර්ය උපාධිය.

සයිප්රස් විවෘත විශ්වවිද්යාලය (www.ouc.ac.cy)
සයිප්රස් විවෘත විශ්වවිද්යාලය එහි ප්රථම සිසුන් 2006 වසරේ සැප්තැම්බර් මස ඇතුළත්
කර ගන්නා ලදී. එමගින් විවෘත සහ දුරස්ථ අධ්යාපනය හරහා වැඩසටහන් පිරිනැමීම
සිදු කෙරේ.

සයිප්රස් තාක්ෂණික විශ්වවිද්යාලය (www.cut.ac.cy)
සයිප්රස් තාක්ෂණික විශ්වවිද්යාලය එහි ප්රථම සිසුන් 2007 සැප්තැම්බර් මස ඇතුළත්
කරගන්නා ලදී. එයින් ප්රධාන වශයෙන්ම ව්යවහාරික විද්යාව සම්බන්ධ අධ්යයන
වැඩසටහන් පිරිනැමීම සිදු කෙරේ.
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සයිප්රස් විශ්වවිද්යාල සරසවිය
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය

පුද්ගලික විශ්වවිද්යාල
සයිප්රසයේ ක්රියාත්මක වන පුද්ගලික විශ්වවිද්යාල නම්:


ෆ්රෙඩරික් විශ්වවිද්යාලය (www.frederick.ac.cy)



සයිප්රයේ යුර�ෝ�පීය විශ්වවිද්යාලය (www.euc.ac.cy)



නික�ෝ�සියා විශ්වවිද්යාලය (www.unic.ac.cy)



නෙයාප�ොලිස් විශ්වවිද්යාලය (www.nap.ac.cy)



මධ්යම ලංකෂයර් විශ්වවිද්යාලය – සයිප්රසය - UCLan සයිප්රසය (www.
uclancyprus.ac.cy)

රාජ්ය තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන
රාජ්ය තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන ගනනාවක් මගින් සයිප්රසයේ තෘතීයික අධ්යාපනය
පිරිනැමීම සිදුකරයි. අද වන විට පහත සඳහන් රාජ්ය තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන
ක්රියාත්මක වේ:


සයිප්රයේ වනවිද්යා විද්යාලය



මධ්යධරණී කළමණාකරන ආයතනය (ΜΙΜ)



ප�ොලිස් ඇකඩමිය

පුද්ගලික තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන
දැනට පුද්ගලික තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන 34ක් (PTEI) සයිප්රසයේ තිබේ. පුද්ගලික
තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවලට (PTEI) විශ්වවිද්යාල තත්ත්වය ප්රධානය න�ොකරන
නමුත් එමගින් උපාධි අපේක්ෂක සහ උපාධි මට්ටමේ ශාස්ත්රීය මෙන්ම වෘත්තීය අධ්යයන
වැඩසටහන් ද පිරිනැමීම සිදුකරයි. සයිප්රස් අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යංශ වෙබ්
අඩවියෙන් අදාළ වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක (http://www.moec.gov.cy/). පුද්ගලික
තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන (PTEI) මගින් පිරිනමනු ලබන අධ්යයන වැඩසටහන්වල
ගුණාත්මක බව තහවුරු කිරීම, ඇගයීම සහ බලය පැවරීම සඳහා වන නිසි බලධාරියා
න්නේ අධ්යාපන ඇගයුම් - බලය පැවරීම් සභාවයි. (CEEA/S.E.K.A.P.)
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උසස් අධ්යාපන සුදුසුකම් පිළිගැනීමේ සයිප්රස් කවුන්සිලය
සයිප්රස් ජනරජය විසින් උසස් අධ්යාපන සුදුසුකම් පිළිගැනීමේ සයිප්රස් කවුන්සිලය
(KYSATS) ස්ථාපනය කර තිබේ. පිළිගත් ආයතන මගින් පිරිනමනු ලබන හ�ෝ�
අධ්යාපනික වශයෙන් ඇගයුමට ලක් කරන සහ බලය ලබා දෙන අධ්යයන වැඩසටහන්
සඳහා අදාළ වන අධ්යාපන සුදුසුකම් KYSATS විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ.

7.4 TCN සඳහා වන වෘත්තීය අධ්යාපනය සහ පුහුණුව
සාමාන්ය ත�ොරතුරු
වෘත්තීය අධ්යාපනයේ සහ පුහුණු වැඩ සටහන් වල අරමුණ වන්නේ ස්වකීය දැනුම
සහ කුසලතා දියුණුකිරීම පිණිස මෙන්ම කම්කරු වෙළඳප�ොල සහ සයිප්රස් සමාජයේ
සංකලනය පහසු කිරීම සඳහා TCN වෙත අවස්ථාව සපයා දීමයි. රාජ්ය සහ පුද්ගලික
සංවිධාන විසින් TCN වෙතට පිරිනමනු ලබන පුහුණු අවස්ථා පහත දැක්වේ. සෑම
සංවිධානයකටම එයටම අදාළ ප්රතිපත්ති සහ කාර්යපරිපාටීන් තිබෙන අතර (පැය
ගනන, පිරිවැය, කාල සීමාව, භාවිතයන් ආදිය) ඒ හ�ේතුවෙන් අදාළ ත�ොරතුරු සහ
විස්තර ලබා ගැනීම පිණිස සෑම සංවිධානයක්ම පුද්ගලිකවම සම්බන්ධ කර ගත යුතු
වේ.

වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා වන රාජ්ය ආයතන
වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා වන රාජ්ය ආයතනවල අරමුණ වන්නේ සිසුන් සහ
වැඩිහිටියන් දහස් ගණනකට සමාන අවස්ථා උදාකර දීමයි. සයිප්රසයෙහි වැඩිදුර
අධ්යාපනය සඳහා වන රාජ්ය ආයතන 40ක් තිබේ. වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා වන
රාජ්ය ආයතනවල ලියාපදිංචි කිරීම් මැයි මස සිදුකරන අතර, සැප්තැම්බර් මස
පළමු දින දහය ඇතුළත දිගටම ක්රියාත්මක වේ. පහත ඒවාද ඇතුලත්ව සිසුන් සහ
වැඩිහිටියන් සඳහා පුළුල් පරාසයක ඇති පාඨමාලා පිරිනැමීම සිදු කරයි:


භාෂා පාඨමාලා (උදා: ඉංග්රීසි, ප්රංශ, රුසියානු, විදේශිකයින් සඳහා ග්රීක,
තුර්කි)



ගිණුම්කරණය



පරිගණක අධ්යයන



රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීම පිණිස ප්රාරම්භක පාඨමාලා



ගෘහස්ථ ක්රීඩාංගන (ජිම්නාසියම්) සහ උද්යාන නිකේතන (ලයිසියම්) සඳහා
සූක්ෂ්ම පාඨමාලා
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පුහුණු මධ්යස්ථාන
පුහුණු මධ්යස්ථාන සියලුම නගරවල ස්ථාපනය කර ඇති අතර, සියලුම පුරවැසියන්
සඳහා යාවජීව ඉගෙනුමක් ලබා දෙයි. පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් වයස අවුරුදු 15
හි සහ ඉන් ඉහළ තැනැත්තන් දහස් ගනනක් වෙනුවෙන් අමතර ඉගෙනුම් සඳහා
අවස්ථාවන් සපයා දේ. ග්රීක භාෂා පාඨමාලා හැදෑරීම පිණිස පුහුණු මධ්යස්ථාන
විසින් TCN වෙත අවස්ථා සලසා දෙයි. ඔක�්තෝබර් මස අවසානයේ දී පමණ පන්ති
ආරම්භ වන අතර මැයි අවසානයේ දී අවසන් වේ. සයිප්රස් අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික
අමාත්යංශ වෙබ් අඩවියෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැක (www.moec.gov.cy).

යාවජීව ඉගෙනුම සහ පුහුණුව සඳහා පදනම නිර්මාණය
අමාත්ය මණ්ඩලයේ තීරණය මගින් (2012), අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යංශය
සංගමන සහ පදනම් නීතිය පාදක ක�ොට ආයතන සංවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය
කරන අතර, එමගින් රාජ්ය අධ්යාපන ආයතනවල, වැඩිහිටි අධ්යාපන මධ්යස්ථානවල,
සියලුම අනේවාසික පාසැල්වල, තාක්ෂණික පාසැල්වල, අපර සහ සන්ධ්යාභාග
පන්තිවල, සහ සංගීත සහ ක්රීඩා පාසැල්වල ස�ේවයේ යෙදිමට සිටින පුද්ගලයින්
ස�ේවයෙහි යෙදවීමේ කාර්යය භාර ගනු ලැබේ.
ඉහත තීරණය; එකී වැඩසටහන්වල පුද්ගලයින් ස�ේවයේ යෙදවීම සඳහා විශ�ේෂ
ආයතනික රාමුවක් ග�ොඩනැගීම මෙන්ම ගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව මත
පදනම්ව, ඒවායේ ස�ේවයේ යෙදවීම පිණිස පුද්ගලයින් ත�ෝ�රා ගැනීම සහ බඳවා
ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවය, ය�ෝ�ග්ය සහ විෂය මූලික නිර්ණායක
ක්රියාත්මක කරවීම පිණිස වූ, අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය විසින් ගනු
ලැබූ ප්රයත්නයෙහි ක�ොටසකි.

රාජ්ය ස�ේවා
ඉහත ක�ොටස්වල දක්වන ලද කම්කරු අමාත්යාංශය සහ සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම් සහ
සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුවට අමතරව පහත දැක්වෙන්නේ TCNහට සඳහා වෘත්තීය
අධ්යාපනය සහ පුහුණු වැඩසටහන් සපයන හ�ෝ� ඒ සඳහා සහය දක්වන අනෙකුත්
සමහරක් රාජ්ය ස�ේවා වේ.

අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය (www.moec.gov.cy)
අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය ග්රීක භාෂාව මෙන්ම අනිකුත් විෂයයන්/
ක්ෂේත්ර සඳහා ද පුහුණු වැඩසටහන් සපයා දේ:


වැඩිහිටි ඉගෙනුම් මධ්යස්ථාන: ඇතුළත්වීම සඳහා වන කිසිදු
අවශ්යතාවකින් ත�ොරව වයස අවුරුදු 15ට වැඩි සියල්ලන් වෙනුවෙන්ම
පන්ති විවෘතව පවතී; පිරිනමනු ලබන පුහුණුවීම්වලට අදාළව වාර්ෂික
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ගාස්තු සමහරක් තිබෙන නමුත් ඒවා ඉතා අඩු මුදලකි. මධ්යස්ථානවල
දැනට උගන්වනු ලබන විෂයයන් ඉතා පුළුල් ක්ෂේත්රාවලියක් ආවරණය
කරන අතර, එහි වෘත්තීය කුසලතා සහ භාෂා ද ඇතුළත් වේ. එවැනි පුහුණු
වැඩසටහන්වලට සාර්ථක ලෙස සහභාගී වන පුද්ගලයින්ට සහභාගීත්ව
සහතිකයක් හිමි වේ.


වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා වන රාජ්ය ආයතන: සිසුන් සහ වැඩිහිටියන්
සඳහා පාඨමාලා පිරිනැමීම සිදු කෙරේ. අනෙකුත් ඒවා අතර, පිරිනමනු
ලබන පාඨමාලාවලට විදේශ භාෂා, පරිගණක කුසලතා සහ ගිණුම්කරණය
ඇතුළත් වේ. සයිප්රසයෙහි ජීවත් වන මෙන්ම රැකියා කරන, ග්රීක කතා
න�ොකරන තැනැත්තන් සඳහා ග්රීක භාෂා පාඨමාලා පිරිනැමීම සිදු කෙරේ.

අර්ධ රාජ්ය සංවිධාන

මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය (www.hrdauth.org.cy)
මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය අර්ධ රාජ්ය සංවිධානයක් වන අතර, එහි ප්රධාන
අරමුණ වන්නේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය උදෙසා අඛණ්ඩ සහ ක්රමික පුහුණුවක්
ලබා දීමයි. මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පිරිනමනු ලබන සමහර
වැඩසටහන් ද TCN සඳහා තිබේ.

රාජ්ය න�ොවන සංවිධාන (NGO)
රාජ්ය න�ොවන සංවිධාන සමහරක් සයිප්රස් ජනරජය සහ යුර�ෝ�පියානු ඒකාබද්ධ
අරමුදල වැනි යුර�ෝ�පීය වැඩසටහන්වලද සහය�ෝ�ගය ඇතිව TCN සඳහා
වෘත්තීය අධ්යාපන සහ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සංවර්ධනය කර ඇත. මෙම
වැඩසටහන්වලින් බහුතරය න�ොමිලේ පිරිනමන ඒවා වේ. TCNහට පුහුණුව සපයන
රාජ්ය න�ොවන සංවිධාන සමහරක් පහත දක්වා ඇත.

INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu)
සයිප්රසයේ පදනම් වී ඇති ක්ෂුද්ර/මධ්යම ව්යවසායක් (SME) උපායමාර්ගික දෘෂ්ටිය,
ව්යාපාරික සංවර්ධනය, සමාජ ව්යවසායකත්වය, තාක්ෂණය, නවීකරණය, වෘත්තීය
අධ්යාපනය සහ අධ්යාපනික කර්මාන්ත තුළ වසර හතක අත්දැකීමක් ඇති
වෘත්තිකයින්ගේ කණ්ඩායමක් සමඟ. සංවිධානවලට ඒවා කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු
කිරීම සහ ඒවායේ ඵලදායිතාව සහ ලාභදායිතාව වැඩි කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා
ඒවායේ ක්රියා පටිපාටිවලට තාක්ෂණික උසස්වීම් සහ ඵලදායිතා මෙවලම්වලට
අනුකූල වීම සදහා ඒවායේ වැඩ නව්යකරණය කිරීම.
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අධ්යාපන තාක්ෂණයේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා
වන මධ්යස්ථානය (CARDET) (www.cardet.org)
CARDET යනු ල�ොව පුරා හවුල්කරුවන් සහිත, සයිප්රසයෙහි පිහිටි, ලාභ න�ොඋපයන
පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානයකි. CARDET වෘත්තීය අධ්යාපනය, සිවිල්
සමාජය, අධ්යාපනය සහ පුහුණුව, අන්තර්ජාලය හරහා අධ්යාපනය, අන්තර්ගත
පරිචයන් සහ සමාජ සාධාරණය පිළිබඳ වැඩසටහන් පිරිනමයි.

මධ්යධරණී ලිංගභේද අධ්යයන ආයතනය (MIGS)
((www.medinstgenderstudies.org))
සිවිල් සමාජයේ සහ දේශීයව මෙන්ම ප�ොදුවේ ජාතික සහ යුර�ෝ�පීය මට්ටම්වල ද
පාලනයෙහි කාන්තා සහභාගීත්වය ශක්තිමත් කරවීම පිණිස MIGS මුල්පිරීම් සඳහා
අනුබල දේ. ක�ොන් කරනු ලැබ ඇති කණ්ඩායම් සඳහා විශ�ේෂයෙන් අවධානය ය�ොමු
කරන අතර, අධ්යාපනය සහ පුහුණුව හරහා එයට සහය ලබා දෙයි.

KISA – සමානතාව, සහය, වර්ගවාදයට එරෙහිවීම සම්බන්ධ ක්රියාමාර්ග
(www.kisa.org.cy)
KISA හි අරමුණ වන්නේ බහු සංස්කෘතික සමාජයක් ග�ොඩනැගීම සහ සියල්ලන්
සඳහාම සමාන අයිතීන් ප්රවර්ධනය කිරීම වේ. සයිප්රසය තුළ වර්ගවාදය සහ
වෙනස�්කොට සැලකිම අවම කිරීම සහ විවිධ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් TCNහට සඳහා
සහය�ෝ�ගය ලබාදීම පිණිස සංවිධානය විසින් පුහුණු වැඩසටහන් පිරිනමයි.

සයිප්රසයේ රතු කුරුස සංගමය (CRCS)
සයිප්රසයේ රතු කුරුස සංගමය 1950 දී ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර, අනෙකුත් රතු කුරුස
සංගම් ලෙසම සංවිධානයේ පැවැත්ම පාලන කරන සහ ස්වභාවය විස්තර කරන මූලික
ප්රතිපත්ති ඇති කර ගත්තේය. ස්වේච්ඡා ස�ේවකයින්ගෙන් මඟ පෙන්වනු ලබන සහ
රතු කුරුස සහ රතු ළසඳ ව්යාපාරයේ මූලික ප්රතිපත්තිවලින් සහ තම නීතිරීතිවලින්
මඟපෙන්වනු ලබන සංවිධානයක් වන CRCS හි දූත මෙහෙය මානව දුක් අඩු කිරීම
සහ වර්ඛ භේදය, පන්තිය, ලිංග භේදය, ආගම හ�ෝ� විශ්වාසය හ�ෝ� දේශපාලන අදහස්
හ�ෝ� විශ්වාස හ�ෝ� අනෙකුත් යම් සමාන පදනම් කිසිවක් න�ොමැතිව සාමා හා යුද්ධ
අවස්ථාවලදී හදිසි අවස්ථා සඳහා කාර්යක්ෂම ලෙස ප්රතිචාර දක්වන පුද්ගලයින් සහ
ප්රජා සූදානම් කිරීම වෙයි.
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ළමුන් සඳහා විශ්වාසය CRC ප්රතිපත්ති මධ්යස්ථානය
"ළමුන් සඳහා විශ්වාසය" CRC ප්රතිපත්ති මධ්යස්ථානය සයිප්රසයේ නික�ෝ�සියාවේ
පිහිටි ජාත්යන්තර, මානවවාදී සහ නිදහස් ආයතනයකි. මෙම ආයතනය ළමා
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මේලනයේ ප්රමිති හා ප්රතිපත්ති සහ
යුර�ෝ�පා සංගමයේ නීතිය මත ස්ථාපිත කර ඇත. එය ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කිරීමටත් ප්රවර්ධන කිරීමටත් අදාළ මානවවාදී සහ සංවර්ධන ප්රතිපත්තිය මත
ක්රියා කරයි. එය රාජ්යවලටත් ජාත්යන්තර සංවිධානවලටත් පර්යේෂණය, ආමූලික
වැඩසටහන් සැලැස්ම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සහ උපදෙස් ස�ේවා ලබා දීම ඔස�්සේ
එලෙස ක්රියා කරයි. මෙම මධ්යස්ථානය ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත්
ජාතීන්ගේ සම්මේලනයේ ප්රමිති හා ප්රතිපත්ති සහ යුර�ෝ�පා සංගමයේ නීතිය මත ළමා
අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධන කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම අරමුණ ක�ොට ඇත.

වෘත්තීය වැඩසටහන් පිරිනමන උසස් අධ්යාපන ආයතන
රාජ්ය සහ පුද්ගලික උසස් අධ්යාපන ආයතන විසින් වෘත්තීය වැඩසටහන් පිරිනමනු
ලැබේ. මෙම වැඩසටහන් සම්බන්ධ උපදේශන භාෂාව, පිරිවැය, සහ ඇතුළත් වීම
සඳහා වන අවශ්යතාවලට අදාළ ත�ොරතුරු සම්බන්ධයෙන් සෑම ආයතනයක්ම සෘජු
ලෙසින් සම්බන්ධ කර ගැනීම ය�ෝ�ග්ය වේ.
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ස ෞඛ්යා
රක්ෂණ ස�ේ වා
health
care
services

ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ ස�ේවා
සයිප්රසයට පැමිණෙන සියලුම TCN හට සයිප්රසය තුළ ස�ෞඛ්ය ස�ේවාවලට ප්රවිෂ්ට
විය හැකි අතර, සමස්ත සරිලන පිරිවැය ලබා දෙන ස�ේවාවට අදාළ වේ. සයිප්රසය තුළ
ස�ෞඛ්ය ස�ේවා රාජ්ය සහ ප�ෞද්ගලික යන අංශ දෙකෙන්ම සැපයේ. TCN හට ව්යූහය,
ප්රවීණතාවය සහ ඒවා අතර පිරිවැය අතර යම් වෙනස්කම් සැලකිල්ලට ගනිමින්,
දෙඅංශයෙන් ඔවුන් වඩාත් කැමති ස�ේවාව සඳහා ප්රවේශ විය හැක.
TCNගෙන් ප�ෞද්ගලික හා රජයේ ර�ෝ�හල්වලදී ස�ෞඛ්ය ස�ේවාවල සම්පූර්ණ පිරිවැය
ගෙවීම අපේක්ෂා කෙරේ. පුද්ගලික අංශයේ ර�ෝ�හල්වල ගාස්තු වෛද්යවරුන් හ�ෝ�
එම වෛද්ය මධ්යස්ථාන විසින්ම තීරණය කරන අතර රජයේ ර�ෝ�හල්වල ගාස්තු රජය
විසින් තීරණ කෙරේ. විශ�ේෂිත රක්ෂණ සැලැස්මේ නියම මත රඳා පවතිමින්, ස�ෞඛ්ය
රැකවරණ වියදමින් බ�ොහ�ොමයක් ආවරණය කරන පුද්ගල ස�ෞඛ්ය රක්ෂණයක්
සියලු TCN හට තිබිය යුතුය. රජයේ සහ පුද්ගලික ර�ෝ�හල්වල හදිසි අනතුරු සහ හදිසි
අවස්ථා අංශ ගාස්තු සමඟ තම ස�ේවා ලබා දේ.
TCN කෙනෙක් පුද්ගල ස�ෞඛ්ය රක්ෂණයකින් රක්ෂණය කළ�ේ නම්, රක්ෂණාවරණ
පැකේජයේ නියම මත රඳා පවතිමින් වියදම්වලින් සමහරක් රක්ෂණ සමාගම විසින්
ගෙවනු ලැබිය හැක.
පහත ස�ේවාවල ඇති ස�ෞඛ්ය ස�ේවාවලට ප්රවේශ වීම පිළිබඳව තම අයිති සඳහා TCN
දැනුවත් කළ හැක.


ස�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය



පුරවැසි ස�ේවා මධ්යස්ථානය



සිවිල් ලියාපදිංචි සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුව



ර�ෝ�හල්

රක්ෂාස්ථාන ස�ොයන්නන් තම ඉල්ලුම් පත්රය ඉදිරිපත් කළ පසු ඔවුන්ගේ රක්ෂාස්ථාන
ඉල්ලීම සඳහා වන අවශ්ය ක්රියාවලියක් වශයෙන් වහාම වෛද්ය පරීක්ෂණ සමහරක්
කර ගත යුතුය. රක්ෂාස්ථාන ස�ොයනන්නන්ට වියදම් ආවරණ කර ගත න�ොහැකි
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වන අවස්ථාවලදී රජයේ ර�ෝ�හල්වල න�ොමිලේ වෛද්ය සත්කාරය තහවුරු කරන
වෛද්ය කාඩ්පතක් ලැබේ.
අතිරේක ආරක්ෂාව ගැන සලකන තාක්, ජාත්යන්තර ආරක්ෂා ප්රතිලාභ ලබන්නන්ට
රජයේ ස�ෞඛ්යාරක්ෂණයට පිවිසීමේ හිමිකම තිබේ. වෛද්ය කාඩ්පතක් ලබා ගැනීම
සහ ස�ෞඛ්ය අමාත්යාංශයෙන් ඉල්ලන අවශ්යතා පිළිබඳ වැඩිදුර ත�ොරතුරු සඳහා.

8.1 ප�ොදු ස�ෞඛ්ය ස�ේවා
ප�ොදු ස�ෞඛ්ය රැකවරණ අංශයේ ව්යුහය ප්රාථමික, ද්විතීයික සහ තෘතීයික ප්රතිකාර
යන ස්ථම්භ තුන මත පදනම් වේ. හදිසි ප්රතිකාර පහත රූප සටහනේ දක්වා ඇති පරිදි,
හදිසි අනතුරු සහ හදිසි අවස්ථා අංශ මඟින් සපයනු ලබයි.
පහත දැක්වෙන්නේ එක් එක් ප්රතිකාර අදියර තුළ සපයනු ලබන ස�ේවාවවල
සවිස්තරාත්මක සටහනකි.

ප්රාථමික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය
ජනතාවට තම එදිනෙදා ස�ෞඛ්ය අවශ්යතා බ�ොහ�ොමයක් සඳහා රැකවරණය ලබා
ගැනීම පිණිස ස�ෞඛ්ය රැකවරණ පද්ධතියේ ඇති ඔවුන් පළමුව සම්බන්ධ විය යුතු
ස්ථානය එයයි. එය වෛද්යවරුන් සහ හෙද හෙදියන් විසින් සපයනු ලබන අතර එයට
විවිධ ස�ෞඛ්ය තත්ත්ව පිළිබද නිවාරණය, නිර්ණය, ප්රතිකාර සහ පසු-විපරම ඇතුළත්
වේ. එයට විශ�ේෂඥ වෛද්යවරුන් වෙත ය�ොමු කිරීමේ සහ ර�ෝ�ග නිර්ණය කිරීමේ
ස�ේවා ද ඇතුළත් වේ. ප්රාථමික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ පිහිටුම:


නාගරික සහ කලාපීය ර�ෝ�හල්වල බාහිර ර�ෝ�ගී සායන
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ප්රථම හ�ෝ� මූලික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය ප්රජාව මත පදනම් වූ ප්රාථමික රැකවරණයෙහි
ක�ොටසකි. විවිධ නාගරික හ�ෝ� කලාපීය ස�ෞඛ්ය මධ්යස්ථානවල සහ මහ ර�ෝ�හල්වල
බාහිර ර�ෝ�ගී සායනවල සිටින වෛද්ය වෘත්තිකයන් හරහා ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය සිදු
කෙරේ. නික�ෝ�සියා, ලිමාස�ෝ�ල්, ලර්නාකා සහ පාෆ�ොස්, ෆමගුස්ටා මහ ර�ෝ�හල්වල
බාහිර ර�ෝ�ගී සායනයට මෙන්ම කයිපරවුන්ටා සහ ප�ොලිස් ර�ෝ�හල්වලට හ�ෝ� විවිධ
දිස්ත්රික්කවල ඇති ස�ෞඛ්ය මධ්යස්ථානවල වෛද්ය වෘත්තිකයෙකු වෙත ර�ෝ�ගියා
යාමට හැක. වෛද්යවරයෙකු විසින් පරීක්ෂා කළ යුතු ර�ෝ�ගීන් ලැයිස්තුවෙහි ලියාපදිංචි
වීමට TCN හට අවශ්ය වන්නේ තම ගමන් බලපත්රය ඉදිරිපත් කිරීම පමණි.
ස�ෞඛ්ය මධ්යස්ථාන ක්රියාත්මකව පවතින වේලාවන් වන්නේ උදේ වරුව සහ සෑම
සතියකම එක් වැඩ කරන දිනයක සවස් වරුවයි. (ජූලි සහ අග�ෝ�ස්තු හැර දිනපතා
7:30–14:30 දක්වා සහ බදාදා සවස් වරුවේ 15:00–18:00 දක්වා).
ස�ෞඛ්ය මධ්යස්ථාන ඖෂධ, දන්ත වෛද්ය සහ වෙනත් ස�ේවා ද සපයයි; යම් විශ�ේෂී
සායන ක්රියාත්මක වන දින සහ වේලාවලට අනුව එම ස�ේවාවන් මධ්යස්ථානයෙන්
මධ්යස්ථානයට වෙනස් වේ. හමුවීමට වේලාවක් ය�ොදා ගැනීම සහ ය�ොමු කිරීම අනුව,
මහ ර�ෝ�හලේ බාහිර ර�ෝ�ගී සායනවල හ�ෝ� සෑම මධ්යස්ථානයකම නිශ්චිත දිනවල
විශ�ේෂඥ වෛද්යවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන වෛද්ය පරීක්ෂණ පැවැත් වේ.
ප්රාථමික රැකවරණය වෘත්තීය සමිති සායනවලින් මෙන්ම පුද්ගලික ර�ෝ�හල් සහ
කායික වෛද්යවරුන් යන දෙඅංශයෙන්ම ලද හැක. පුද්ගලික අංශයෙහි ප්රාථමික
රැකවරණය, සාමාන්යයෙන් හමු වීමට වේලාවක් ය�ොදා ගැනීම අනුව පුද්ගලික
ර�ෝ�හල්, පුද්ගලික සායන සහ පුද්ගලික වෛද්යවරුන් විසින් සපයනු ලැබේ. අවසාන
වශයෙන්, ප්රාථමික රැකවරණය TCN සාමාජිකයෙක් වන අවස්ථාවල වෘත්තීය සමිති
සායන විසින් ද සපයනු ලැබේ.

ද්විතීයික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය
ද්විතීයික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය ර�ෝ�හල්වල සිටින විශ�ේෂිත වෛද්ය හ�ෝ� පරිපූරක
වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සපයනු ලැබේ. මෙයට ර�ෝ�ග නිර්ණය කිරීමේ
පටිපාටි සහ චිකිත්සීය මැදිහත්වීම්, අභ්යන්තර ර�ෝ�ගී රැකවරණය සහ විවිධ තත්ත්ව
සහිත ර�ෝ�ගීන්ගේ සැත්කම් ඇතුළත් වේ. ද්විතීයික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ වෙත ප්රවේශ වීම
ප්රාථමික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ වෘත්තිකයන් කළ ය�ොමු කිරීම් හ�ෝ� හදිසි අනතුරු සහ හදිසි
අවස්ථා අංශ හරහා සිදු වෙයි.

තෘතීයික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ
තෘතීයික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණයට විශ�ේෂිත ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ සැපයීම සහ විශ�ේෂිත ප්රතිකාර
මධ්යස්ථානවලදී උසස් වෛද්ය තාක්ෂණය භාවිතය සමඟ සම්බන්ධ වේ. විවෘත හෘද
සැත්කම්, ඇට මිදුළු බද්ද කිරීම් ආදී විශ�ේෂිත ප්රතිකාර/මැදිහත්වීම් එයට ඇතුළත් වේ.
සෞඛ්යාරක්ෂණ සේවා147

හදිසි අනතුරු සහ හදිසි අවස්ථා අංශ
වෛද්යමය හදිසි අවස්ථා සඳහා, සෑම මහ ර�ෝ�හලකම හදිසි ස�ේවා පිරිනමන හදිසි
අනතුරු සහ හදිසි අවස්ථා අංශ තිබෙන අතර ඒවා පැය 24 පදනම මත ක්රියාත්මක
වේ. ර�ෝ�ගියා ර�ෝ�හලට ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය වන අවස්ථාවල, ඔවුන් විසින් ඔවුන්ට
ලැබෙන ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ ස�ේවාවල සම්පූර්ණ ගාස්තුව පියවිය යුතුය.

8.2 ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ ආවරණය
රැකියා හ�ෝ� ඉගෙනීම සඳහා සයිප්රසයට පැමිණෙන සියලු TCN, ඔවුන්ගේ ඖෂධ
වියදම් මෙන්ම අභ්යන්තර ර�ෝ�ගී සහ බාහිර ර�ෝ�ගී ප්රතිකාර වියදමින් ක�ොටසක්
ආවරණය කරන පුද්ගලික ස�ෞඛ්ය රක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට නීතියෙන් බැදී සිටිති.
TCN ස�ේවකයන් ආකාර දෙකක ස�ෞඛ්ය රක්ෂණවලින් ආවරණය විය යුතුය:


සම්පූර්ණ ගෙවීම ස�ේවාය�ෝ�ජකයා විසින් (ස�ේවාය�ෝ�ජකයාගේ වගකීම)
කරනු ලබන, වැඩ-ආශ්රිත ස�ෞඛ්ය රක්ෂණය.



වැඩබිමෙන් පරිබාහිර අසනීප තත්ත්වයක් හ�ෝ� හදිසි අනතුරක් සඳහා,
වියදම ස�ේවාය�ෝ�ජකයා සහ ස�ේවකයා අතර සමානව බෙදේ.

TCN ශිෂ්යයන් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ සැලසුමේ සම්පූර්ණ වියදම
ආවරණය කළ යුතුය. රක්ෂණ සමාගම ත�ෝ�රා ගැනීම ශිෂ්යයා ලියාපදිංචි වී ඇති
විශ්වවිද්යාලය/විද්යාලය මගින් තීරණ කෙරේ. සෑම රක්ෂණ සමාගමක් අතරම රක්ෂණ
සැලසුමේ ගාස්තුව වෙනස් වේ. පිරිනමනු ලබන රක්ෂණ පැකේජය අනුවද වෙනස්කම්
තිබේ, එනම් රක්ෂණ සමාගම වෛද්ය වියදම් ප්රතිපූරණය කරනු ලබන්නේ කුමන
තත්ත්ව යටතේදැයි සදහන් කරන ක�ොන්දේසි සහ නියම.
වෛද්ය උපදේශනයට හ�ෝ� ප්රතිකාරයට පසුව යම් පූර්ව නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ
ලිඛිත ප්රතිපූරණ හිමිකමක් ඉදිරිපත් කිරීම බ�ොහ�ෝ� රක්ෂණ සමාගම් විසින් ඉල්ලා
සිටිනු ලැබේ. රක්ෂතයාගේ හිමිකම් ඉල්ලීමෙහි වෛද්ය වාර්තාව සහ ගෙවීම් ලදුපත
වැනි සිද්ධිය පිළිබඳ සියලු උපස්ථම්භක ලේඛන ද ඇතුළත් විය යුතුය.
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වෘත්තීය සමිති මගින් සපයනු ලබන ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ සැලැසුම්
වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකයෙකු වීමට TCN ස�ේවකයින්ට අයිතිය ඇත.
ඇතැම් වෘත්තීය සමිති (පැන්සිප්රියන් කම්කරු සන්ධානය - PEO, සයිප්රස් ස�ේවක
සහසන්ධානය - SEK සහ සයිප්රසයේ ප්රජාතන්ත්රවාදී කම්කරු සන්ධානය - DEOK)
ඔවුන්ගේ සාමාජිකයින්ට රක්ෂණ ය�ෝ�ජනා ක්රම සපයයි. මෙම ස�ෞඛ්ය රක්ෂණ
සැලසුම් වලට අනුකූලව, ස�ේවකයා ස�ෞඛ්ය රක්ෂණයේ වියදම ගෙවන අතර
සැලසුම මත රඳා පවතිමින් සම්පූර්ණයෙන් හ�ෝ� ක�ොටසක් ප්රතිපූරණය කළ හැක.
වෘත්තීය සමිති ස�ෞඛ්ය පද්ධතිය විසින් එක් එක් සමිතිය හා ආශ්රීත වෛද්යවරුන්
විසින් සපයනු ලබන ප්රාථමික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණ ප්රතිකාර පමණක් ආවරණය කෙරේ.
වෘත්තීය සංගම් අභ්යන්තර ර�ෝ�ගී රැකවරණය හ�ෝ� ශල්ය සැත්කම් (ද්විතීයික සහ
තෘතීයික ස�ෞඛ්යාරක්ෂණය) සඳ හා ප්රතිපූරණය සපයා න�ොදෙයි.

8.3 ඖෂධ ශාලා
සයිප්රසයේ පුද්ගලික සහ රජයේ ඔෂධ ශාලා ගණනාවක් ඇත. සියලු ඖෂධ වියදම්
ර�ෝ�ගියා විසින් දැරිය යුතුය. TCN ර�ෝ�ගියෙකුට වෛද්යවරයෙකු විසින් ඖෂධයක්
නියම කළ�ේ නම්, වියදමෙන් ක�ොටසක් රක්ෂණ සමාගමෙන් ආවරණය විය හැක.

රජයේ
රජයේ ර�ෝ�හල්වල ඖෂධ ශාලා තිබිය හැක. ඒවා ක්රියාත්මක වන වේලාවන් ද රජයේ
වෛද්ය මධ්යස්ථාන සහ බාහිර ර�ෝ�ගී මධ්යස්ථාන පරිදිම වේ.

පුද්ගලික
ඉන් සමහරක් සති අන්තයන් ඇතුළුව, පැය-24 පදනම මත ක්රියාත්මක වන, පුද්ගලික
ඖෂධ ශාලා සෑම නගරයකම ඇත. රාත්රී ඖෂධ ශාලාවල සබඳතා ත�ොරතුරු දිනපතා
පුවත්පත්වල පළ කිරීම, සෑම ඖෂධ ශාලාවකම ඉදිරිපස වීදුරුවේ දැක්වීම, සහ
දුරකථනය, අන්තර්ජාලය හ�ෝ� දේශීය TV නාලිකා හරහා ලද හැකි ටෙලිටෙක්ස්ට්
ස�ේවාව ඔස�්සේ දැක්වෙයි.
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පහසුකම්
ප්රවේශය
access
to වෙත
utilities

පහසුකම් වෙත
ප්රවේශය
මෙම පරිච්ඡේදයේ පරමාර්ථය වන්නේ TCN හට සයිප්රසයේ ජීවත්වන අතරතුර
උපය�ෝ�ග්යතා ගිණුම් (විදුලිබලය/බලශක්තිය, ජලය, අන්තර්ජාලය, දුරකතන)
පිහිටුවන්නේ කෙස�ේද යන්න පිළිබඳ ප්රය�ෝ�ජනවත් ත�ොරතුරු සැපයීමයි. මෙම
පරිච්ඡේදය ප්රවාහනය සහ තැපැල් ස�ේවා වැනි සෘජු ස�ේවා පිළිබඳ ත�ොරතුරු ද සපයයි.

9.1 බලශක්තිය/විදුලිය
සයිප්රසයේ විදුලිබල සැපයුම ව�ෝ�ල්ට් 230 කි, ප්රත්යාවර්ත ධාරා 50 හර්ට්ස් බ�ොහ�ෝ�
ග�ොඩනැගිලිවල ස�ොකට්ටු ඇම්පියර් 13, පින් හතරේ ඒවාය. ඇඩැප්ටරයක්
භාවිතයෙන් අඩු ධාරා උපකරණ එකකට වඩා එකම සැපයුම් ලක්ෂ්යයක සිට ක්රියා
කරවිය හැක (එනම් රේඩිය�ෝ�, විදුලි ඔරල�ෝ�සු ආදිය). ඉහළ ධාරා උපකරණ ක්රියා
කරවීම සඳහා ඇඩැප්ටර භාවිතය අනුමත න�ොකෙරේ (එනම් විදුලි තාපක, ට�ෝ�ස්ටර,
ඉස්ත්රික්ක ආදිය.). බ�ොහ�ෝ� අවන්හල් පිළිගැනීමේ කවුළුවෙන් ඉල්ලූ විට ඇඩැප්ටර
සපයයි. විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්, සුපිරි වෙළඳසැල්, සිල්ලර බඩු කඩ, යනාදිය වෙතින්
අඩැප්ටර මිලදී ගත හැක.
සයිප්රසය තුළ බලශක්ති ස�ේවා සපයන එකම සැපයුම්කරු සයිප්රසයේ විදුලිබල
අධිකාරියයි (EAC). දිවයින පුරා එහි කාර්යාල ඇති අතර පාරිභ�ෝ�ගිකයින්ට EAC ට
අදාළ ඕනෑම ස�ේවා සහ සහාය සඳහා මෙම ස්ථාන වලින් එකකට පැමිණිය හැක.
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පුද්ගලයෙකුගේ නිවාසයට හ�ෝ� සමාගමට ස�ේවා ලබා ගැනීම පිණිස, ගිණුම
පිහිටුවීමට පහත ලේඛන අවශ්යය:
ආරක්ෂණ
තැන්පතුව

අවශ්ය ලේඛන

සටහන්

පුද්ගලයා
අ) කුලී හ�ෝ� විකිණුම් ගිවිසුම

පරිශ්රය තමාටම හිමි
හ�ෝ� කුලියට ගත්
එකක්ද යන්න පදනම
මත පිරිවැය තීරණය
වේ.

ආ) ගමන් බලපත්රය

නිවසක් හ�ෝ� බද්ධ
නිවාසයක් හිමිව ඇති
TCN කෙනෙකු, €75 ක
ආරක්ෂණ තැන්පතුවක්
ගෙවිය යුතුය.
ඔවුන්ගේ වාසස්ථානය
කුලියට දෙන TCN
කෙනෙකු යුර�ෝ� €350
ආරක්ෂණ තැන්පතුවක්
ගෙවිය යුතුය.

සමාගම
a) සමාගම් ලියාපදිංචිය
b) සමාගම් ක�ොටස්හිමියන්ගේ
අධ්යක්ෂකවරුන්ගේ සහතිකය

සහ

c) සමාගම් මුද්රාව
d)
සමාගම
වෙනුවෙන්
අත්සන්
කිරීමට අවසර දුන් සමාගමේ නීතිමය
නිය�ෝ�ජිතයෙකු මගින් අත්සන් කිරීම
e) සමාගම එහි ගෙවීම් පැහැර හැරී
අවස්ථාවක, සමාගම මගින් ගෙවීමට ඇති
සියලු මුදල් ගෙවා දැමීම සිදු කරන තනි
පුද්ගලයෙකු මගින් සපයන ලද අත්සන්
කළ ඇපයක්. මෙය ප�ොදු හ�ෝ� අක්වෙරළ
සමාගම් වලට අදාළ න�ොවේ.
f) පහසුකම් වාරික ගිවිසුම හ�ෝ� හිමිකාරීත්ව
සහතිකය

සමාගමේ තරම
පදනම්ව පිරිවැය
තීරණය කරනු ඇත.

කුඩා ව්යාපාරයක් හිමි TCN
කෙනෙකු සහ එය ජාතික
බලශක්ති ජාලය වෙත
(ඔවුන් ග�ොඩනැගිල්ල
හිමිව ඇති හ�ො නැති ද
යන්න න�ොසලකා) ඈඳීමට
අවශ්ය TCN කෙනෙකු
€600 ක ආරක්ෂණ
තැන්පතුවක් ගෙවිය යුතුය.
මධ්යම ගණයේ සමාගම්
සඳහා වන ආරක්ෂණ
තැන්පතුව €800ක් සහ
විශාල ගණයේ සමාගම්
සඳහා €900ක් වේ.

9.2 ජල සැපයුම
සයිප්රසයේ ජලය බීමට සුදුසුය. ජල දූෂණය න�ොසැලකිය හැකි තරම් වන අතර සෑම
නිවසකටම නැවුම් දිවෙන බීමට ගන්නා ජලය ඇත. හ�ෝ�ටල්, අවන්හල්, ප�ොදු පරිශ්ර,
ආදියේ ඇති කරාම ජලය ද බීමට සුදුසු ය. සයිප්රස් ජනරජයේ සියලු නීතිමය පරිශ්ර
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සඳහා ජල සැපයුම සඳහා ප්රාදේශීය ජල මණ්ඩල වගකිව යුතුය. දිවයින පුරා කාර්යාල
ඇති අතර ජල සැපයුමට අදාළ ඕනෑම ස�ේවා හ�ෝ� සහය සඳහා පාරිභ�ෝ�ගිකයින් තම
වාසස්ථානයට/පරිශ්රයට සමීපතම ප්රාදේශීය කාර්යාලය වෙත පැමිණීමට අවශ්යය.
පහත දැක්වෙන්නේ ගිණුමක් පිහිටුවීමට අවශ්ය වන ලේඛන ලැයිස්තුවකි:
පාරිභ�ෝ�ගික ආකාරය

අත්යවශ්ය ලේඛන

දේපළ හිමිකරුවන්

විකිණුම් ගිවිසුම/හිමිකාරත්ව
සහතිකය, අවසාන ජල මාන
කියවීම

කුලියට ගත් දේපළක
කුලී නිවැසියා

සම්පූර්ණ කළ සහ අත්සන් කළ
ජල ස�ේවා පැවරුම් ආකෘති පත්රය/
කුලී ගිවිසුම, අවසාන ජල මාන
කියවීම

පිරිවැය
ආරක්ෂණ තැන්පතුව
දේපළෙහි ආකාරය (නිවාස,
ව්යාපාර, කර්මාන්ත) මත
පදනම් වේ. නිවෙස් හිමියන්
සඳහා වන ආරක්ෂණ
තැන්පතුව €60.00ක්,
කුලියට සිටින්නන් සඳහා
€125.00ක් සහ සමාගම්
සඳහා €250.00ක් වේ.”

9.3 දුරකථන සහ අන්තර්ජාල ස�ේවය
ස්ථාවර මාර්ග, ජංගම මාර්ග සහ අන්තර්ජාල ස�ේවා
ස්ථාවර මාර්ග සහ ජංගම මාර්ග ස�ේවාවන් යන දෙකම සපයන සයිප්රසයේ ක්රියාත්මක
වන විදුලි සංදේශ සමාගම් කිහිපයක් ඇත. පාරිභ�ෝ�ගිකයන් හට මෙම සමාගම්
ඇමතීමට හ�ෝ� අතිශයින්ම වාණිජමය/සිල්ලර ප්රදේශ තුළ පිහිටා ඇති ඔවුන්ගේ
සාප්පු කීපයකින් එකක් වෙත පැමිණීමට සිදුවේ. ස්ථාවර මාර්ග සහ ජංගම මාර්ග
ලබා ගැනීමට කැමති TCN කෙනෙක් පහත ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ:


ගමන් බලපත්රය /ARC/ID



සත්යාපන කිරීමේ හ�ේතු සඳහා ලිපිනය පෙන්නුම් කරන යම් උපය�ෝ�ග්යතා
බිලක්, හ�ෝ� කුලී ගිවිසුමක් හ�ෝ� දේපළෙහි විකිණුම් ගිවිසුමක්

සයිප්රසයේ ස්ථාවර මාර්ග දුරකථන ස�ේවා (දිවයින පුරා ආවරණය සහිත) ප්රධාන
සැපයුම්කරුවන් වන්නේ:


සයිප්රස් විදුලි සංදේශ අධිකාරීන් (CYTA)



ප්රයිම්ටෙල්
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ජංගම ස�ේවා (ඔබ කාර්ය බහුල විට)
ජංගම මාර්ගයක් සඳහා සම්මත මාසික ගෙවීම් ස�ේවාව (මාසිකව ගෙවන) මිල දී
ගැනීමට විකල්පයක් වශයෙන්, ඔබට ඕනෑම පහසුකම් වෙළඳ සැලකින්, පෙර
ගෙවුම් කාඩ් පත් හරහා සබඳතාවක් සඳහා ඉඩදෙන, ජංගම අංක ද තිබේ (ඔබ කර්ය
බහුල විට ගෙවිය හැක).

දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීම
ප�ොදු දුරකථන ආකාර තුනකි – කාසි දුරකථන, පිටත කාඩ්පත් දුරකථන, සහ
ඇතුළත කාඩ්පත් දුරකථන. ප�ොදු දුරකථන ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ඇමතුම් සඳහා
භාවිත කළ හැකි අතර සියලු නගර සහ ගම්මානවල විවිධාකාර මධ්ය පිහිටුම්වල
ස�ේම ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුප�ොළ, වරාය, සහ අනෙකුත් තැන්වල ද ලද හැක.
මෙම දුරකථන භාවිත කිරීම සඳහා ඩයල් කිරීමේ උපදෙස් ස�ේම ගාස්තු සියලු ගෙවුම්
දුරකථන මත දර්ශනය වේ.
සයිප්රසයේ සිටින අතර ඔබ පිටරට ඇමතුමක් ගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම්, "00"
ඩයල් කර, අනුගාමීව ඔබට ඇමතීමට අවශ්ය රටේ කේතය, සහ ඔබ අමතමින් සිටින
ග්රාහකයාගේ දුරකථන අංකය ඩයල් කරන්න.
ඔබගේ නිවාස හ�ෝ� ජංගම දුරකථනය භාවිත කිරීම සඳහා ගාස්තු, ඔබගේ සැපයුම්කරු
වෙතින් ලද හැක.
සයිප්රසය තුළ ඇමතීමට හුදෙක් අංක-අටේ දුරකථන අංකය අවශ්ය වේ.
එතෙර සිට සයිප්රසයට දුරකථන ඇමතුමක් ගැනීම පිණිස, 00357 ද අනතුරුව අංක-8
දුරකථන අංකයද ඩයල් කරන්න.

අන්තර් ජාලය
සියලු විදුලි සංදේශ ස�ේවා සපයන්නන්, ස්ථාවර මාර්ග, ADSL, Wi-Fi, කේබල් සහ
වෙනත් යනාදී විවිධ තාක්ෂණයන් භාවිතයෙන් විවිධ කලාප පුළුල් කලාප වේගවල
අන්තර්ජාල ස�ේවා ද සපයති. දුරකථන මධ්යස්ථාන, ඉන්ටර්නෙට් කැෆ�ේ සහ
හ�ෝ�ටල් ඇතුළු ආයතන බ�ොහ�ොමයක් විවිධ වේග සහ ආකාරවල අන්තර්ජාල ස�ේවා
පිරිනමයි. ආයතනය මත රඳා පවතිමින්, පිරිනමනු ලබන ස�ේවාව රැහැන් සහිත හ�ෝ�
රැහැන් රහිත වන අතර සාමාන්යයෙන් පැය ගණන අනුව ගාස්තු අය කෙරේ.
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සයිප්රසයේ ඇති ප්රධාන අන්තර්ජාල සැපයුම්කරුවන් වන්නේ:


සයිප්රස් විදුලි සංදේශ අධිකාරීන් (CYTA)



ප්රයිම්ටෙල්
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9.4 හදිසි ඇමතුම් අංකය – 112
සියලුම යුර�ෝ�පා සංගමයේ සාමාජික රටවල මෙන්ම සයිප්රසයේ හදිසි ඇමතුම් අංකය
112 වන අතර 199 ද 112 සමඟ ක්රියා කරයි. ඕනෑම වර්ගෙයේ දුරකථන අංකයකින්
(ස්ථාවර මාර්ගය, දුරකථන කුටිය, SIM පතක් රහිතව වූවද ජංගම දුරකථනය) හදසි
ඇමතුම් අංකය අමතා ර�ෝ�හල, ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තුව හ�ෝ� ප�ොලිසිය වෙත
ළඟා විය හැක. හදිසි ඇමතුම් සඳහා සාමාන්යයෙන් තත්පර 16ක් තුළින් පිළිතුරු
දෙනු ලැබේ. සයිප්රසය තුළ, ඇමතුම් සඳහා ග්රීක භාෂාවේ පමණක් න�ොව ඉංග්රීසියේද
පිළිතුරු දෙනු ලැබේ.

9.5 සයිප්රස් තැපෑල
සයිප්රස් තැපැල් ස�ේවාව වෙනත් විශ�ේෂ ස�ේවා සමගින් සාම්ප්රදායික තැපැල්
ස�ේවා සපයයි. රට පුරා සහ ගුවන් ත�ොටුප�ොළවල පිහිටි තැපැල් කාර්යාලවලින්
පාරිභ�ෝ�ගිකයින්ට අදාළ ස�ේවා ලබා ගත හැක. ප්රධාන නගර පුරා ප්රධාන වීදිවල දැකිය
හැකි කහ පැහැති තැපැල් පෙට්ටිවල නියමිත තැපැල් ගාස්තුව සහිත කුඩා පාර්සල්
හ�ෝ� ලිපි තැන්පත් කළ හැක. සියලු තැපැල් කාර්යාල, තැපැල් නිය�ෝ�ජ්යායතන
මෙන්ම බ�ොහ�ෝ� හ�ෝ�ටල්, පත්ර කඩ සහ විකුණුම් කුටිවලින් මුද්දර මිල දී ගත හැක.
සයිප්රස් තැපැල් ස�ේවා විසින් සපයනු ලබන ස�ේවා පහත දැක්වේ:

ලිපි තැපැල් ස�ේවය
සාම්ප්රදායික තැපෑල හා ආශ්රිත ස�ේවා අඩංගුය. බර සහ ප්රමාණයට අනුව ලිපි තැපැල්
ස�ේවාවලට අදාළ සීමා ඇත. ගාස්තු ද අයිතමයේ ස්වභාවය අනුව තීරණය වේ.
ලබන්නාගේ ත�ොරතුරු ලියන නිසි ආකාරය වන්නේ:


සම්පූර්ණ නම



නිවස/බද්ධ නිවාස අංකය සහ සම්පූර්ණ වීදි නම
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තැපැල් කේතය, නගර සභාව හ�ෝ� ප්රජාව



නගරය



රට

පාර්සල් තැපැල් ස�ේවය
බර සහ තරම හ�ේතුවෙන් ලිපි තැපෑලෙන් යැවිය න�ොහැකි, වාණිජමය සාම්පල
සහ වෙළද භාණ්ඩ ප්රවාහනයට අදාළ ස�ේවා අඩංගු වේ. බර සහ ප්රමාණය අනුව
පාර්සල් තැපැල් ස�ේවාවලට අදාළ සීමා ඇත; එක් එක් අයිතම සඳහා ගාස්තු ද එකම
පරාමිතිවලින් විස්තර කෙරේ.

මුදල් හුවමාරු ස�ේවා
සයිප්රස් තැපැල් ස�ේවා පුද්ගලික මුදල් හුවමාරු ව්යාපාරයක සහය�ෝ�ගයෙන් මුදල්
හුවමාරු ස�ේවා සපයයි.

මුද්දර සහ මුද්දර එකතු කිරීමේ ස�ේවාවන්
සයිප්රස් තැපැල් ස�ේවය මුද්දර සහ කවර එකතු කරන්නන් හට ඒවා විකුණයි.

9.6 ප්රවාහනය
බස් රථ
ඔබව හතර වටේ ගෙන යාමට සහය විය හැකි සයිප්රසයේ බස් රථ ආකාර හතරකි:


දෛනික පදනමින් සියලු නගර යා කරන සහ සුලබ ධාවන මාර්ග සහිත
නගරාන්තර බස් රථ.



සියලුම ගම් සමීපතම නගරයට යා කරන ග්රාමීය බස් රථ.



නගර තුළ විවිධ ප්රදේශ යා කරන සහ දහවල් කාලයේ දී සුලබව ක්රියා
කරන නාගරික බස් රථ. සමහර සංචාරක ප්රදේශවල ග්රීෂ්ම කාලය තුළ,
ඒවායේ ධාවන මාර්ග සවස් යාමයේ අවසාන භාගය වනතුරු දීර්ඝ
කරනු ලබයි.



ගුවන්තොටුප�ොළ හුවමාරුව සඳහා බස් රථ සහ ශටල.
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බස් රථ
ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය

කුලී රථ
මුළු දිවයින පුරා කුලී රථ ස�ේවා ආකාර තුනක් ලද හැක:


වෙනත් මගීන් 4-7 ක් අතර හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ඇති කුලී
රථයක් පිරිනමන නගරාන්තර ස�ේවය. එය සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව.
6:00 සිට ප.ව. 6:00 වන තුරු, සෑම පැය භාගයකටම වරක්, සයිප්රසයේ
සියලු ප්රධාන නගර අතර සම්බන්ධතා සපුරයි. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා
දිනවල මෙම ස�ේවාව ප.ව. 7:30 වන තුරු ලබා ගත හැක. අදාළ සමාගම්
වෙතින් දුරකථනයෙන් හ�ෝ� අන්තර්ජාලයෙන් වෙන් කිරීම් කළ හැක.



ග්රාමීය ස�ේවා ගම්මානවල ක්රියාත්මක වන අතර ඒවායේ මුල් නැවතුම්
ප�ොළ සිට සහ ඒවා දක්වා පමණක් කුලියට ගත හැක. මෙම කුලී රථ
ටැක්සි මීටර් වලින් සම්පාදිත නැති අතර අය කිරීම කිල�ෝ�මීටර/අය
අනුපාතයක් මත පදනම් වේ.



නාගරික ස�ේවාව සියලු නගර තුළ සපයන පැය-24 ස�ේවයකි. කුලී කැබ්
වීදිවලදී වෙන් කිරීම හ�ෝ� කුලියට ගැනීම කළ හැක. නාගරික කුලී රථ
ටැක්සි මීටරවලින් සම්පාදිත වීමට බැඳී ඇති අතර ගාස්තු අය වීම මගියා
කුලී රථයට ඇතුළු වන විට පටන් ගනී.

සයිප්රසයේ වාහන ධාවනය


අවම වාහන ධාවන වයස අවුරුදු 18 කි



වාහන ධාවනය පාරේ වම් පසිනි



TCN අමුත්තන් ඔවුන්ගේ මව් රටේ වාහන ධාවන බලපත්රයෙන් දින
30ක් සඳහා, නැතහ�ොත් විශ�ේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික වාහන ධාවන
බලපත්රයකින් මාස හයක උපරිම සීමාවකට වාහන ධාවනය කළ හැක.



න�ොර්වේ, අයිස්ලන්තය, ලීක්ටෙන්ස්ටයින්, ඕස්ට්රේලියාව,
ස්විට්ස්ටර්ලන්තය, සිම්බාබ්වේ, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, ජපානය,
කැනඩාව, නවසීලන්තය, දකුණු අප්රිකාව, රුසියාව, ජ�ෝ�ර්ජියාව,
උක්රෛනය, සර්බියාව, දකුණු ක�ොරියාව, එක්සත් අරාබි අමීර් රාජ්යය
සහ කථර් වෙතින් එන TCN හට තම මව් රටේ වාහන ධාවන බලපත්රයෙන්
මාස 6ක් සඳහා වාහන ධාවන කළ හැක. මාස 6ක කාල පරිච්ඡේදයකට
පසුව, ඔවුන්ට වාහන ධාවන නිපුණතා පරීක්ෂණයක් න�ොමැතිව සයිප්රස්
වාහන ධාවන බලපත්රයකට ඉල්ලුම් කළ යුතුය.

ඡායාරූපය: මාධ්ය සහ ප්රවෘත්ති
කාර්යාලය
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ඉහත වර්ගීකරණ කිසිවකට අයත් න�ොවන TCN හට, සයිප්රසයේ මාස 6ක
වාසික කාලයක් සහ අදාළ න්යායාත්මක සහ ප්රාය�ෝ�ගික වාහන ධාවන
පරීක්ෂා සාර්ථකව සමත් වීමෙන් පසු සයිප්රස් වාහන ධාවන බලපත්රයක් අත්
කර ගත හැක.



වාහන ධාවනය කරන අතරතුර අතේ රඳවන ජංගම දුරකථන භාවිතය
තහනම් වේ



රුධිරයේ හ�ෝ� ශ්වසනයේ මද්යසාර මට්ටම පිළිගත හැකි අවම මට්ටමට
වැඩි නම් රිය පැදවීම තහනම් වේ, එනම් ශ්වසනයේ මිලිලීටර 100කට
මද්යසාර මයික්රෝග්රෑම් 22ක් හ�ෝ� රුධිරයේ මිලිලීටර 100කට මද්යසාර
මිලිග්රෑම් 50ක්. විවිධාකාර රියදුරු කණ්ඩායමක් සඳහා සීමාව මි.ග්රෑ. 22කි
(එනම් ඉගෙන ගන්නා රියදුරන්, වසර තුනකට අඩුවෙන් තම රියදුරු
බලපත්රය ඇති රියදුරන්, ම�ෝ�ටර් සයිකල් රියදුරන්, කුලී රථ රියදුරන්, බස්
සහ ට්රක් රථ රියදුරන්, අනතුරුදායක භාණ්ඩ රැගෙන යන රියදුරන්).



ම�ෝ�ටර් වාහනයක ඉදිරිපස සහ පසුපස අසුන් දෙක සඳහාම ආසන පටි
අනිවාර්ය වේ.



තුන්වන පාර්ශ්වයේ හදිසි අනතුරු රක්ෂණයකින් ආවරණය වීම අනිවාර්ය
වේ. අදාළ රක්ෂණ ආවරණයකින් තුවාල සහ හානි සඳහා ආවරණ වීම ද
දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.

9.7 පුරවැසි ස�ේවා මධ්යස්ථානය
මහජනතාවට වඩාත් හ�ොඳින් ස�ේවය පිණිස රජය නික�ෝ�සියා, ලිමාස�ෝ�ල්, ලර්නාකා,
ඩෙරිනෙයියා, පලෙන්ඩ්රි, ප�ොලිස් ක්රිස�ොකස් සහ පාෆ�ොස්වල පුරවැසි ස�ේවා
මධ්යස්ථාන පිහිටුවා ඇත. මෙම මධ්යස්ථාන එක්-නැවතුමේ-සාප්පු ලෙස ද හැඳින්වෙන
අතර ඒවායේ පරමාර්ථය එක් සම්බන්ධතා ලක්ෂ්යයක සිට බහුවිධ ස�ේවා සැපයීමයි.
අත්යන්ත අරමුණ වන්නේ එහි ජනතාවට වෙහෙසකර, කාලය ගත වන සහ නිෂ්ඵල
ක්රියා පටිපාටිවල න�ොයෙදෙන නමුත් උසස් තත්ත්වයේ ස�ේවා කාර්යක්ෂමව සපයා
දෙන තත්ත්වයක ඇති පුරවැසි කේන්ද්රීය මහජන ස�ේවාවක් සැපයීමයි. මාර්ග ප්රවාහන
දෙපාර්තමේන්තුව, සමාජ රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් අමාත්යාංශයේ ප්රදාන
සහ දීමනා ස�ේවාව, සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම් සහ සංක්රමණය, ස�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය
සහ ඉඩම් සහ මැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු විවිධ දෙපාර්තමේන්තු 6ක් වෙතින්
මධ්යස්ථාන ස�ේවා සපයයි.
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9.8 රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය (www.cyprus.gov.cy)
මෙය සයිප්රස් ජනරජයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන අතර එයින් සයිප්රසයේ ජීවත්වීම
පිළිබඳ ත�ොරතුරු ඇතුළු සියලු රජයේ ස�ේවා පිළිබඳව ප�ොදු ත�ොරතුරු ස�ොයා ගත
හැක. මෙම වෙබ් අඩවිය මෙම ආකාරයේ ත�ොරතුරු පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇති
ඕනෑම අයෙකුට ප්රය�ෝ�ජනවත් වේ. තවද, මහජනයාට ප�ොදු ත�ොරතුරු සහ ස�ේවා
සැපයිය හැකි පුරවැසි ස�ේවා මධ්යස්ථාන ගණනාවක් ප්රධාන නගරවල ඇත.

පහසුකම් වෙත ප්රවේ161

ප්රය�ෝ�ජනවත් සබඳතා

සයිප්රස් ජනරජයේ අමාත්යාංශ
විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය

ජනාධිපති නිල නිවාස මාවත, 1447
නික�ෝ�සියා

අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය 1453 නික�ෝ�සියා

22651000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

22867800

info@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ
ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය

7 විර�ොන�ොස් මාවත, 1463 නික�ෝ�සියා

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික
අමාත්යාංශය

කිම�ොන�ොස් සහ ත�ෝ�කිඩිඩ�ෝ� ක�ෝ�නර්,
අක්රොප�ොලි, 1434 නික�ෝ�සියා

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

ස�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය

1 ප්රොඩ්රොම�ො සහ 17 චිල�ොන�ොස්
ක�ෝ�නර්, 1448 නික�ෝ�සියා

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

මුදල් අමාත්යාංශය

මයිකල් කැරඔලි සහ ග්රෙගරි
22602723
අෆ්ක්සෙන්ටිඔ ක�ෝ�නර්, 1439 නික�ෝ�සියා

registry@mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

අධිකරණ සහ මහජන සාමය
පිළිබඳ අමාත්යාංශය

125 අතලාසිස් මාවත, 1461 නික�ෝ�සියා

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

කෘෂිකර්ම, ස්වාභාවික සම්පත්
සහ පරිසර අමාත්යාංශය

6 අම්ෆිප�ොලිය�ොස් විදිය, ස්ට්රෝව�ොලස්,
2025 නික�ෝ�සියා

22408305

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

වෙළඳ, කර්මාන්ත සහ සංචාරක 6 ඇන්ඩ්රියා ඇරඕසු වීදිය, 1076
අමාත්යාංශය
නික�ෝ�සියා
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය

4, එමාන�ොයිල් ර�ොයිඩි වීදිය, 1095
නික�ෝ�සියා

22807500

defence@mod.gov.cy

www.mod.gov.cy

සන්නිවේදන සහ වැඩ
අමාත්යාංශය

28 අකෙය�ොන් වීදිය, 1424 නික�ෝ�සියා

22800288

ipiresia.politi@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
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සමාජ රක්ෂණ ස�ේවා
මූලස්ථානය

7 විර�ොන�ොස් මාවත, 1465 නික�ෝ�සියා

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික් කාර්යාලය

7 විර�ොන�ොස් මාවත, 1465 නික�ෝ�සියා

22401600

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලිමාස�ෝ�ල් දිස්ත්රික් කාර්යාලය

80 ෆ්රන්ක්ලින�ෞ රූස්වෙල්ට් වීදිය,
3012 ලිමාස�ෝ�ල්

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලර්නාකා දිස්ත්රික් කාර්යාලය

1 ෆිලිඔ සිගාරිඩි වීදිය,
තැ.පෙ. 40136, 6301 ලර්නාකා

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

පාෆ�ොස් දිස්ත්රික් කාර්යාලය

1 අගිඖ ස්පිරිඩ�ොන�ොස් වීදිය,
8021 පාෆ�ොස්

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ෆමගුස්ටා දිස්ත්රික් කාර්යාලය

1 ෆිලිඔ සිගාරිඩි වීදිය,
තැ.පෙ. 40136, 6301 ලර්නාකා

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

නික�ෝ�සියා

66 අගිඖ ඉලාරිඔන�ොස් වීදිය,
1026 නික�ෝ�සියා

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලිමාස�ෝ�ල්

80 ෆ්රන්ක්ලින�ෞ රූස්වෙල්ට් වීදිය,
ලිමාස�ෝ�ල්

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලර්නාකා

23-25 පෙලිඖ වීදිය, 6301 ලර්නාකා

24828172

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

පාෆ�ොස්

17 නික�ෞ නික�ොලයිඩි වීදිය, 8100
පාෆ�ොස්

26821600

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ෆමගුස්ටා

134 1වන අප්රිලිඔ වීදිය,

23811720

ammochostos.dwo@sws.mlsi.
gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ම�ොර්ෆෞ / එව්රිච�ෞ

11 ග්රිවා දිගෙනි වීදිය, 2831 එව්රිච�ෞ

22870582

evrychou.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

9 ක්ලිමෙන්ටොස් වීදිය 1061,
නික�ෝ�සියා

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

සමාජ සුබසාධන ස�ේවා

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නික�ෝ�සියා

3 මව්සෙයිඔ වීදිය, නික�ෝ�සියා

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලිමාස�ෝ�ල්

80 ෆ්රන්ක්ලින�ෞ රූස්වෙල්ට් මාවත,
සමාජ රක්ෂණ ග�ොඩනැඟිල්ල, 2 වන
මහල, ලිමාස�ෝ�ල්

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලර්නාකා/ෆමගුස්ටා

ෆිලිඔ සිගාරිඩි වීදිය, සමාජ රක්ෂණ
ග�ොඩනැඟිල්ල, ලර්නාකා

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

පාෆ�ොස්

1 අගිඖ ස්පිරිඩ�ොන�ොස් වීදිය,
8021 පාෆ�ොස්

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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කම්කරු පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
මූලස්ථානය

12 අපෙලි වීදිය, 1493 නික�ෝ�සියා

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

නික�ෝ�සියා

18 අන්ඩ්රෙයා අව්රාමිඩි,
ස්ට්රොව�ොල�ොස්, 2024 නික�ෝ�සියා

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලිමාස�ෝ�ල්

80 ෆ්රන්ක්ලින�ෞ රූස්වෙල්ට් වීදිය,
3012 ලිමාස�ෝ�ල්

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලර්නාකා

1 ෆිලිඖ සිගාරිඩි සමාජ රක්ෂණ
ග�ොඩනැගිල්ල, 6301 ලර්නාකා

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

පාෆ�ොස්

1 ෆිලිකිස් එටායිරියාස්, 8047 පාෆ�ොස්

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ෆමගුස්ටා

82 එලෙෆ්තෙරියන් මාවත සහ
ඉෆිගෙනියස් වීදිය, 5386 ෆමගුස්ටා
තැ.පෙ. තැ.පෙ. 36185 - 5380
ඩෙරිනෙයියා

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

කම්කරු සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව
මූලස්ථානය

54 ග්රිවා දිගෙනි වීදිය, සිල්වෙල්ක්ස්
නිවස, 2 වන මහල,
1096 නික�ෝ�සියා

22803101

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

නික�ෝ�සියා දිස්ත්රික් කාර්යාලය

54 ග්රිවා දිගෙනි වීදිය, සිල්වෙල්ක්ස්
නිවස, 4 වන මහල, 1096 නික�ෝ�සියා

22803145
22803127

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලිමාස�ෝ�ල් දිස්ත්රික් කාර්යාලය

80 ෆ්රන්ක්ලින�ෞ රූස්වෙල්ට් මාවත,
ලිමාස�ෝ�ල් නගර සභා ග�ොඩනැඟිල්ල,
3011 ලිමාස�ෝ�ල්

25819440
25819820

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ලර්නාකා/ෆමගුස්ටා දිස්ත්රික්
කාර්යාලය

61-63 ල�ොර්ඩෞ විර�ොන�ොස් වීදිය
ලුමියෙල් ග�ොඩනැඟිල්ල, 2 වෙනි මහල
6023 ලර්නාකා

24817800
24817801

mtheofilou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

පාෆ�ොස් දිස්ත්රික් කාර්යාලය

1 අගිඖ ස්පිරිඩ�ොන�ොස් වීදිය,
8021 පාෆ�ොස්

26822614
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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පුරවැසි ස�ේවා මධ්යස්ථානය (CSCs)
නික�ෝ�සියා CSC

29 කැට්සොනිස් වීදිය,
ඇයිඔයි ඔම�ොල�ොයිටෙස්,
නික�ෝ�සියා

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ලිමාස�ෝ�ල් CSC

21 ස්පයිර�ො ඇරඔසු වීදිය,
3036 ලිමාස�ෝ�ල්

25829129

keplimassol@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

ලර්නාකා CSC

42 සපයිර�ෞ කයිප්රියන�ෞ මාවත
6051 ලර්නාකා

24815555

keplarnaca@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

පාෆ�ොස් CSC

62 එලිෆ්තෙරිඔ වෙනිසෙල�ෞ
මාවත, 8021 පාෆ�ොස්

26822400

keppafos@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ප�ොලිස් ක්රිස�ොකස් CSC

1 එවග�ොරස් පල්ලිකාරිඩස් විදිය,
8820 ප�ොලිස් ක්රිස�ොකස්

26821888

keppolis@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

පෙලෙන්ඩ්රි CSC

70 අග. 3 වන මකාරිය�ොස් වීදිය,
4878 පෙලෙන්ඩ්රි

25813400

keppelendri@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාගේ කාර්යාලය

2 දියාග�ොර�ො වීදිය, ඊරා නිවස,
1097 නික�ෝ�සියා

22405500

ombudsman@ombudsman.
gov.cy

www.ombudsman.
gov.cy

දත්ත ආරක්ෂණ ක�ොමසාරිස්වරයාගේ
කාර්යාලය

1 ලසන�ොස් වීදිය, 2 වන මහල,
1082 නික�ෝ�සියා

22818456

commissioner@
dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.
gov.cy

ළමා ක�ොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලය

අපෙල්ලි සහ පාව�්ලෝ නිර්වාන
ක�ෝ�නර්, 5 වන මහල, 1496
නික�ෝ�සියා

22873200

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

ජනරජයේ නීති කාර්යාලය

1 අපෙල්ලි වීදිය, 1403 නික�ෝ�සියා

22889100

පෑන්සයිප්රියන් කම්කරු සන්ධානය
(PEO)

29 ආර්කිර�්මෝ වීදිය, නික�ෝ�සියා

22866400

peo@peo.org.cy

www.peo.org.cy

සයිප්රස් කම්කරු සන්ධානය (SEK)

11 ස්ට්රොව�ොලස් වීදිය,
ස්ට්රෝව�ොලස්, නික�ෝ�සියා

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

සයිප්රස් ප්රජාතාන්ත්රික කම්කරු
සන්ධානය (DEOK)

40 විර�ෝ�න�ොස් වීදිය, 1096
නික�ෝ�සියා

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy

ප�ොදු නිදහස් අධිකාරි

www.law.gov.cy

වෘත්තීය සමිති
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විදේශ තානාපති කාර්යාල (යුර�ෝ�පා සංගමයෙන් පිටත)
ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ තානාපති
කාර්යාලය

42 අර්මේනියාස් වීදිය
2003 අක්රොප�ොලිස්, නික�ෝ�සියා

22314459

iranemb.nic@mfa.gov.ir
iranemb@cytanet.com.cy

www.nicosia.mfa.ir/
index.aspx?fkeyid=
&siteid=292&page
id=13333

පලස්තීන අධිකාරියේ තානාපති
කාර්යාලය

31 යිඅන්නි ප්සිකාරි වීදිය
අයිඔස් අන්ඩ්රෙයස්
1107 නික�ෝ�සියා

22315010
22770809

palstate.emb@cytanet.
com.cy

www.
embassypalestinecy.
com

ඉන්දියානු මහක�ොමසාරිස් කාර්යාලය

3 ඉන්දිරා ගාන්ධි වීදිය, එන්ගොමි,
2413 නික�ෝ�සියා

22351741

hcoffice@cytanet.com.cy

www.hcinicosia.org.in

ලෙබනන් තානාපති කාර්යාලය

6 චිඔ වීදිය, අයිඔස් ඩ�ොමෙෂස්,
නික�ෝ�සියා

22878282
22878283

lebanon.emb@cytanet.
com.cy

ඊශ්රායෙල් තානාපති කාර්යාලය

4 අය�ොවන්නි ග්රිපරි වීදිය, 1090
නික�ෝ�සියා

22369500

embass-sec@nicosia.mfa.
gov.il

www.embassies.gov.
il/nicosia-en

රුසියානු තානාපති කාර්යාලය

Ag. ප්රොක�ොපිය�ොස් සහ අග. III
වෙනි මකාරිය�ොස් වීදිය,
2406 එන්ගොමි, නික�ෝ�සියා,

22 774622,
22 772141,
22 772142

russia1@cytanet.com.cy

www.russianembassy.
net

චීන තානාපති කාර්යාලය

28, ආචිමිඩ�ොන්ස් ස�ොර්, එන්ගොමි 22 352182
නික�ෝ�සියා, සයිප්රසය
තැ.පෙ. 24531

chinaemb_cy@mfa.gov.cy

www.cy.chinaembassy.org/eng/

ජ�ෝ�ර්ජියා තානාපති කාර්යාලය

46 තෙමිස�්ටොකල් ඩර්වි, 5 වන
මහල, 1066 නික�ෝ�සියා

22 357327

cyprus.emb@mfa.gov.ge

www.cyprus.mfa.
gov.ge

ඕමාන සුල්තාන් රාජ්යයේ තානාපති
කාර්යාලය

60 ලිමාස�ෝ�ල් මාවත, 2014
නික�ෝ�සියා

22376064,
22376068

embassyofoman@cytanet.
com.cy

www.oman.org.au/
enDocument

විදේශ ක�ොන්සාල්වරුන් (යුර�ෝ�පා සංගමයෙන් පිටත)
ජ�ොර්දාන් ක�ොන්සල් කාර්යාලය

9 දිමිට්සානිස්, තට්ටු නිවාස 101,
1070 නික�ෝ�සියා

22458299

jor_emb1@otenet.gr

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

තායිලන්ත ක�ොන්සල් කාර්යාලය
(සාමාන්ය)

40 ඉයුග�ොර�ෝ� වීදිය, තට්ටු නිවාස
3, 1 වෙනි මහල, 1097 නික�ෝ�සියා

22674900

thaicon@cytanet.com.cy

www.thaiembassy.it

ඕමාන සුල්තාන් රාජ්යයේ ක�ොන්සල්
කාර්යාලය

එවග�ොර�ෞ මාවත සහ 1
මෙනන්ඩෘෘ ක�ොණ, ෆ්රෝසියා නිවස
3 වෙනි මහල, 1066 නික�ෝ�සියා

22863000

office@mpspanos.com

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

මැලේසියානු ක�ොන්සල් කාර්යාලය

60 රිගෙනිස් වීදිය
1010 නික�ෝ�සියා

22712712
99650022

consulateofmalaysia.cy@
primehome.com

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument
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රුවන්ඩා ජනරජයේ ක�ොන්සල්
කාර්යාලය

26 ක්රිසලිනිඔටිසිස් වීදිය,
1017 නික�ෝ�සියා,

22730808

endrwandaise@cytanet.
com.cy

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

කෙන්යානු ජනරජයේ ක�ොන්සල්
කාර්යාලය

20 ඔමිර�ෝ� වීදිය, 1097 නික�ෝ�සියා

22671313

nicostorn@cytanet.com.cy

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

නේපාල රාජධානියේ ක�ොන්සල්
කාර්යාලය

71 ස්ටව්රෞ මාවත
කාර්යාලය B001, 1 වෙනි මහල
2035 ස්ට්රොව�ොල�ොස්, නික�ෝ�සියා

22378940

nepal.embassy@012.net.il

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

පිලිපීන ක�ොන්සල් කාර්යාලය

36 ග්රිවස් ඩිඝෙනිස් මාවත, 4C
ජ�ෝ�ර්ජ් සහ තෙල්මා
පරස්කෙවයිඩෙස් පදනම්
ග�ොඩනැඟිල්ල, 1066 නික�ෝ�සියා

22680806
99377268

athenspe@dfa.gov.ph

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

හදිසි ස�ේවා
199 /112

හදිසි
සයිප්රස් ප�ොලිසිය

ප�ොලිස් මූලස්ථානය, එවන්ජිල�ො
ෆ�්ලොරකි වීදිය, 1478 නික�ෝ�සියා

22808080

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

සයිප්රස් ගිනි නිවීමේ ස�ේවාව

12 අකඩෙමියන් වීදිය, ලකටමියා,
2330 නික�ෝ�සියා

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.cy

www.fs.gov.cy

මත්ද්රව්ය බලාත්මක කිරීමේ
නිය�ෝ�ජිතායතනය

ප�ොලිස් මූලස්ථානය, එවන්ජිල�ො
ෆ�්ලොරකි වීදිය, 1478 නික�ෝ�සියා

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

පුරවැසි සන්නිවේදන මාර්ගය

ප�ොලිස් මූලස්ථානය, එවන්ජිල�ො
ෆ�්ලොරකි වීදිය, 1478 නික�ෝ�සියා

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

1401

මත්ද්රව්ය හා වස ත�ොරතුරු
මධ්යස්ථානය
සයිප්රස් පවුල් සංවිධාන සංගමය

27 එසෙකියා පපඉන�ෝ� වීදිය,
තැ.පෙ. 25706, 1311 නික�ෝ�සියා

1455,
22751093

info@cfpa.org.cy

www.cyfamplan.org

සයිප්රස් තරුණ සංවිධානය
(සන්නිවේදන, සහය සහ උපදේශන)

6 එව්ගෙනියස් සහ අන�්තෝනිය�ෞ
තෙඔඩ�ොට�ෞ වීදිය, 1060
නික�ෝ�සියා

1410,
2240260

prolipsi@youthboard.
org.cy

www.
preventionsection.
org.cy

1440

info@domviolence.org.cy

www.domviolence.
org.cy

වැළකීම සහ
පවුලේ ප්රචණ්ඩතාව හැසිරවීම
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රජයේ ර�ෝ�හල්
රජයේ ර�ෝ�හල් (ත�ොරතුරු)

1400

නික�ෝ�සියා
නික�ෝ�සියා නව රජයේ ර�ෝ�හල

215, පරණ නික�ෝ�සියා – ලිමාස�ෝ�ල් වීදිය,
2029 ස්ට්රෝව�ොලස්, නික�ෝ�සියා

22603000

නික�ෝ�සියා පැරණි මහ ර�ෝ�හල

නෙච�ොර�ො මාවත, 1102 නික�ෝ�සියා

22801400

අගරදගුරු මැකැරිඔස් ර�ෝ�හල

6 ග�ොරිට්සාස් වීදිය, ඇක්රෝප�ොලිස්, 1474
නික�ෝ�සියා

22405000

නව මහ ර�ෝ�හල

නිකායාස් වීදිය, කාට�ෝ� ප�ොලිමිඩියා, 3304
ලිමස�ෝ�ල්

25801100

පැරණි මහ ර�ෝ�හල

අග. ලිඔන්ටිඔ I වීදිය, 3022 ලිමාස�ෝ�ල්

25305333

ngh@mphs.moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/ngh/ngh.nsf

directornam3@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/amh/amh.nsf

ලිමාස�ෝ�ල්
www.moh.gov.cy/
moh/llgh/llgh.nsf

25806700

කයිපෙරුන්ටා කලාපීය ර�ෝ�හල

www.moh.gov.cy/
moh/kph.nsf/

ලර්නාකා
ඉන�ොමෙනන් ප�ොලිතිය�ොන් වීදිය, 6301
ලර්නාකා

24800500

මහ ර�ෝ�හල

අකේපැන්ස් වීදිය, 8026 පාෆ�ොස්

26803100,
26803145

ප�ොලිස් ක්රිස�ොක�ෞස්
ර�ෝ�හල සහ ග්රාමීය ස�ෞඛ්ය
මධ්යස්ථානය ක. පිර්ගොස්

25 වර්ජිනාස් වීදිය, 8820 ප�ොලිස්
ක්රිස�ොක�ෞස්, පාෆ�ොස්

26821800

නව මහ ර�ෝ�හල

larnacaGH@mphs.moh.
gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/lgh/lgh.nsf

පාෆ�ොස්
www.moh.gov.cy/
moh/pgh/pgh.nsf
sgeorgiou@mphs.moh.
gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/pph/pph.nsf/

ydemetriou@mphs.moh.
gov.cy

ෆමගුස්ටා
මහ ර�ෝ�හල

25 ක්රිස�්ටෞ කිකලෙි වීදිය, තැ.පෙ. 3306,
5310 පරලිම්නි

23200000

amochostos.hospital@
cytanet.com.cy

www.moh.gov.cy/
moh/fgh/fgh.nsf
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බාහිර ර�ෝ�ගී වෛද්ය මධ්යස්ථාන
නික�ෝ�සියා
ඇගිඔස් ඩ�ොමෙෂස් වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

199 ග්රිග�ෝ�රි ඇෆ්ක්සෙන්ටිඔ වීදිය,
ඇගිඔස් ඩ�ොමෙෂස්

22303974

ස්ට්රොව�ොලස් වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

34 පෙරික්ලෙයස් වීදිය, ස්ට්රෝව�ොලස්

22871870

කයිමක්ලිඔ වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

ඇන්ඩ්රියා කර්යු සහ යිආනි සියට්ටලා වීදිය,
කයිමක්ලි, 1022 නික�ෝ�සියා

22347780

ඇග්ලන්ට්සියාස් වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

86 කයිරේනියා මාවත් වීදිය, 2113
නික�ෝ�සියා

22305240

ඉඩාලිඔ වෛද්ය මධ්යස්ථානය

40 ඇඩලිඔ මාවත, ඉඩාලිය�ෝ�, 2540
නික�ෝ�සියා

22521922

අකාකිඔ වෛද්ය මධ්යස්ථානය

1 න�ොස�ොක�ොමීඔ වීදිය, අකාකි,
2720 නික�ෝ�සියා

22821080

එව්රිච�ෝ� වෛද්ය මධ්යස්ථානය

1 ග්රිග�ොරි ඇෆ්සෙන්ටියේ වීදිය, එව්රිච�ෝ�,
2831 නික�ෝ�සියා

22932459

පෙඩ�ොලා වෛද්ය මධ්යස්ථානය

30 ටිමිඔ ස්ටම�්රෝ වීදිය, පෙඩ�ොලස්,
2850 නික�ෝ�සියා

22952459

ක්ලිර�ෝ� වෛද්ය මධ්යස්ථානය

4 මිකාලාකි කැරඔලි වීදිය, ක්ලිර�ෝ�,
නික�ෝ�සියා

22632332

පලයිඔච�ෝ�රිඔ වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

70 ග්රිවා දිගෙනි වීදිය, පලයිච�ෝ�රි,
2740 නික�ෝ�සියා

22642726

කැම�්බෝ වෛද්ය මධ්යස්ථානය

17A කික�ෝ� මාවත, කැම්බොස්, නික�ෝ�සියා

22942686

අව්ඩිම�ෝ� වෛද්ය මධ්යස්ථානය

40 ජායාල�ෝ�සිස් වීදිය, අව්ඩිම�ෝ�,
4600 ලිමාස�ෝ�ල්

25221306

අග්රෝ වෛද්ය මධ්යස්ථානය

15 අපෙට�ෝ� වීදිය, අග්රොස්, 4860 ලිමාස�ෝ�ල්

25521317

ඔමඩ�ෝ�ස් වෛද්ය මධ්යස්ථානය

තැ.පෙ. 4760, ලිමාස�ොල්

25421254

ප්ලාට්රෙස් වෛද්ය මධ්යස්ථානය

4820 ලිමාස�ෝ�ල්

25422224

අතීන�ෝ� වෛද්ය මධ්යස්ථානය

මයිකල් ජ�ෝ�ර්ජාය�ෝ� වීදිය, අතීන�ෝ�,
7600 ලර්නාකා

24522328

ලෙෆ්කාරා වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

2 පෙට්රාකි කිප්රියාන�ෝ� වීදිය, පාන�ෝ�
ලෙෆ්කාරා, 7700 ලර්නාකා

24342429

ලිමාස�ෝ�ල්

ලර්නාකා
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පාෆ�ොස්
පනජියාස් වෛද්ය මධ්යස්ථානය

8 එලෙනන් වීදිය, 8640 පාෆ�ොස්

26722357

පිර�්ගෝ (ටිල්ලිරියාස්) වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

63 නික�ොලඔ පැපජ�ෝ�ර්ජිය�ෝ� වීදිය, 2940
කාට�ෝ� පිර්ගොස් ටිල්ලිරියාස්, පාෆ�ොස්

26522353

සලමිය�ෝ� වෛද්ය මධ්යස්ථානය

පනජියාස් සැලමිඔටිසිස් වීදිය,
8620 පාෆ�ොස්

26442222

77 කැරිය�ොන් වීදිය, 5510 ෆමගුස්ටා

23922081

ෆමගුස්ටා
අයිග�ොර�ෝ� වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

රාත්රී ඔසුහල්
නික�ෝ�සියා

90901412

ලිමාස�ෝ�ල්

90901415

ලර්නාකා

90901414

පාෆ�ොස්

90901416

ෆමගුස්ටා

90901413

පුද්ගලික සායන / ර�ෝ�හල්
නික�ෝ�සියා
අපල�ෝ�නියන් පුද්ගලික ර�ෝ�හල

20 ලෙෆ�්කොතිඔ වීදිය, ස්ට්රොව�ොලස්,
2054 නික�ෝ�සියා
1 ජිය�ෝ�ගල්ලා වීදිය, 1095 නික�ෝ�සියා

එවගෙලිස්ට්රියා වෛද්ය
මධ්යස්ථානය
ඉප්පක්රාෂිඔ වෛද්ය මධ්යස්ථානය 6-12 සාරන් වීදිය, එන�්ගෝමි, 2408
නික�ෝ�සියා
එව�්රෝපයිකි එස්.ඩි. සායනය
26 විසන්ටිය�ෝ� වීදිය, ස්ට්රොව�ොලස්, 2063
නික�ෝ�සියා
අගිය�ෝ�ස් අනස්ටාසිඔස් සායනය 4 ක්රේටේ වීදිය, 1060 නික�ෝ�සියා
අගෙලි බහුසායනය
නික�ෝ�සියා බහුසායනය
මාතෘ හා ළමා වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

මැකාරිය�ෝ� වීදිය සහ 1 ඩ�ොයිරානිස් වීදිය,
නික�ෝ�සියා
22 අකෙය�ොන් වීදිය, අගිය�ෝ�ස්
ඩ�ොමේතිය�ොස්, 1101 නික�ෝ�සියා
9-11 පිනෙල�ොපි ඩෙල්ටා වීදිය,
1076 නික�ෝ�සියා

22469000

apollonion@cytanet.
com.cy

22410100

evangelistria@cytanet.
com.cy
admissions@
hippocrateon.com

www.hippocrateon.
com

22665777

admin@
europeanwomansclinic.com

www.europeanwomansclinic.
com

22764444

economoup@cytanet.
com.cy

saintanastasiosclinic.
com
nicosiapolyclinic.com

info@nicosiapolyclinic.
com
info@motherandchild.
com.cy

nicosiapolyclinic.com

22502010

22375055
22780780
22376630

www.apollonion.com

www.motherandchild.
com.cy
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අගිය�ෝ�ස් පැන්ටෙලීම�ොනාස්
අස්ථි සායනය
ම�ොර්ෆාකි සායනය

3 ක්රයිට්ස් වීදිය වීදිය, 1060 නික�ෝ�සියා

22753570

35 ස්ටාසික්රට�ෝ�ස් වීදිය, නික�ෝ�සියා

22755351

මෙලාරි සායනය

17 නික�ොඩිම�ෝ� මයිල�ොනා වීදිය,
නික�ෝ�සියා
10 මාර්කොරා සහ එසෙකියා පපයිඔආන�ෝ�
වීදිය, ඇගිඕ ඔම�ෝ�ල�ොජයිට්ස්, 1075
නික�ෝ�සියා

22757698

විරිඩි සායනය

22767020

ලර්නාකා
ඇගිඔස් රෆෙල් පුද්ගලික ර�ෝ�හල
ල�ොආනි සව්විඩි සායනය
ටිමිඔස් ස්ටාව�්රෝස් සායනය

17 රැෆඑල් සැන්ටි වීදිය, 6052 ලර්නාකා

ෆැනෙර�ොමෙනි බහුසායනය

43 නික�ෝ� ඩෙමෙට්රිය�ෝ� වීදිය, 6031 ලර්නාකා 24665555

ටෙල�්ලෝ පපාජ�ෝ�ර්ජිඕ සායනය

43 නික�ෝ� ඩෙමෙට්රිය�ෝ� වීදිය, 6031 ලර්නාකා 24654662

ස්පාටලි සායනය (නිව�්යෝර්ක්

4 Ag. ලව්රස් වීදිය, 6030 ලර්නාකා

24664224

4 ක්ලෙඔන�ොව�ොල�ෝ� පපාක්රියාක�ෝ� වීදිය,
6021 ලර්නාකා
40 ග්රෙගරි ඇෆ්සෙන්ටිඔ වීදිය, 6021 ලානකා

24667626

1 ග්ලැඩ්ස්ටොන�ොස් වීදිය, පැනජිය�ෝ�ෂිඔ
ග�ොඩනැගිල්ල, 3 වන මහල, තට්ටු නිවාස
303, ලර්නාකා

24652889

යිගියා බහුසායනය

21 නැෆ්ප්ලිඔ වීදිය, 3305 ලිමාස�ෝ�ල්

25884600

ගියානාකි ක�ෝ�ලි සායනය

10 එපිස�්කොප�ෝ� ල�ොරෙන්ටිඔ වීදිය, 3021
ලිමාස�ෝ�ල්
7 තෙක්ලාස් ලයිසිය�ෝ�ටි වීදිය, ඇගියාස්
ස�ෝ�නිස්, 3030 ලිමාස�ෝ�ල්
14 රූබන්ස් වීදිය, 3075 ලිමාස�ෝ�ල්

25731673

ඇගිඔයි ඇනාජිර�ෝ�යි සායනය

76 වැසිලිය�ෝ�ස් ක�ොන්ස්ටන්ටින�ෝ�ස් වීදිය,
3076 ලිමාස�ෝ�ල්

25731213

A. ක�ොන්ස්ටන්ටින�ෝ�ස් වෛද්ය
මධ්යස්ථානය
ක්රයිස�ොවැලන්ටින�ෝ� වෛද්ය
මධ්යස්ථානය
වෛද්ය ඇන්ඩ්රියා හැට්සිපනාගිස්
සායනය

5 කයිඩරිඖ, 3020 ලිමාස�ෝ�ල්

25335548

6 ලෙර�ෝ� ල�ොච�ෝ� වීදිය, කැප්සල�ෝ�ස්, 3082
ලිමස�ොල්
30C තෙස්සල�ෝ�නිකි වීදිය, 3025 ලිමාස�ෝ�ල්

25339733

www.timiosstavros

24631666

සායනය)

වෛද්ය ක�ොස්තා ක්රිස�්ටොෆ�ොර�ෝ�
නාරිවේද සායනය
සීමාසහිත සිම�ෝ� ක්රියාකිඩි ශල්ය
සායනය
ඉයුජිනිඔ සායනය

www.straphaelhospital.com

25 ග�ෝ�ර්ඩිය�ෝ� ඩෙස�්ම�ෝ වීදිය, 6045
24840840
ලර්නාකා
36 නික�ෝ� ඩෙමෙට්රිය�ෝ� වීදිය, 6031 ලර්නාකා 24656768

24652000

admin@
phaneromeni.com
dr.spartalis@
spidernet.net
drchristoforou@
cymedical.com
kyriakides@
cyprussurgery.com
evgeniou@cytanet.
com.cy

www.phaneromeni.
com

www.cyprussurgery.
com/

ලිමාස�ෝ�ල්

වෛද්ය කැරිලාඕ කූරිෆ්ස්
සායනය
පැට්රොක�්ලෝ සායනය

174 | සයිප්රස් මඟප

info@ygiapolyclinic.
com

www.ygiapolyclinic.
com/

info@cyprusdental.
com

www.cyprusdental.
com

25371177
25335616

25353333

8 පෙන්ටජියාස් වීදිය, අගිය�ෝ�ස්
අතනාසිය�ෝ�ස්, 4100 ලිමාස�ෝ�ල්
9 ස්ටයිග�ොස් වීදිය, අගියා ෆයිලා, 3117
ලිමාස�ෝ�ල්

25353030

එවගෙලිස�්මොස් ර�ෝ�හල

87 වාසිලෙය�ෝ�ස් ක�ොන්ස්ටන්ටින�ෝ� වීදිය,
තැ.පෙ. 62237, 8062 පාෆ�ොස්

26848000

info@evangelismos.
com.cy

evangelismos.com.cy

කයාන�ෝ�ස් ස්ටාව්රොස වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

51 ඩිම�ොක්රැටියාස් වීදිය, 8062 පාෆ�ොස්

26221111

info@bluecross.
com.cy

www.bluecross.com.cy

ලැසිස් ර�ෝ�හල

8 ව�ොරිය�ෞ ඉපිර�ෞ වීදිය, තැ.පෙ. 62815,
8069 පාෆ�ොස්

26848484

Info@iasishospital.
com

www.iasishospital.com

රාජකීය ආර්ටෙමිස් වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

2 පව�්ලෝ ක්රිනාඕ වීදිය, 8035 පාෆ�ොස්

26961600

royalc@cytanet.
com.cy

www.
royalartemismedicalcentre.
com

ප�ොලිස් වෛද්ය මධ්යස්ථානය

13 ඉෆෙස�ෝ� වීදිය, ප�ොලි ක්රිස�ෝ�කස්,
8820 පාෆ�ොස්

26323100

contact@polismedical-centre.com

www.polis-medicalcentre.com

ශාන්ත. ජේම්ස් වෛද්ය
මධ්යස්ථානය

8 ටැෆ�ොයි ට�ොන් වැසිලියන් වීදිය, 8046
පාෆ�ොස්

26949100

ඇන්ඩ්රියා පෙට්රිඩි සායනය

8 ඒ වැසිලිය�ෝ�ස් ක�ොන්ස්ටන්ටින�ෝ� වීදිය,
8021 පාෆ�ොස්

26950691

ලිට�ෝ� බහුසායනය

8 ස�ොටිරාස් වීදිය, 5286, තැ.පෙ. 33251,
5312 පැරලිම්නි

23811111

lito.polyclinic@
cytanet.com.cy

www.litohospital.org.cy

සැන්ටා මරිනා බහුසායනය

5 ටාකි ස�ොෆ�ොක්ලෙඔස් වීදිය, 5284
පැරලිම්නි

23811999

කාර්ඩෙට්

29 ලිකවිට�ෞ වීදිය, 1 වෙනි මහල,
නික�ෝ�සියා 2401, සයිප්රසය

22002104

info@cardet.org

www.cardet.org

KISA

48 ආර්සින�ෝ�ස් වීදිය, 1010 නික�ෝ�සියා

22878181

info@kisa.org.cy

www.kisa.org.cy

මධ්යධරණි ලිංග අධ්යයන
ආයතනය

46 මැකෙඩ�ොනිටිසාස් වීදිය, නික�ෝ�සියා

22351274/6

info@
medinstgenderstudies.
org

www.
medinstgenderstudies.
org

රාජ්ය න�ොවන සංවිධාන සහය
මධ්යස්ථානය

27 එසෙකියා පපඉන�ෝ�, තැ.පෙ. 29131,
1621 නික�ෝ�සියා

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

සයිප්රස් කම්කරු ආයතනය - PEO

ETKA/PEO ග�ොඩනැගිල්ල (2 වන මහල), 14
සිම�ොනිඩ�ෝ� වීදිය, 1045 නික�ෝ�සියා

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy

අන්ඩ්රියා පැන්ටාසි සායනය
අචිලිඔන් වෛද්ය මධ්යස්ථානය
ලිමාස�ෝ�ල්

25200000

pantazisclinic@
cytanet.com.cy
lmc@
achillionhospital.com

pantazisclinic.com.cy

පාෆ�ොස්

ෆමගුස්ටා

www.santa-marina.
com.cy

රාජ්ය න�ොවන සංවිධාන

ප්රයෝජනවත් සබඳතා 175

ළමුන් සඳහා විශ්වාසය
UNCRC ප්රතිපත්ති
මධ්යස්ථානය

75 ලිමාස�ෝ�ල් මාවත, කාර්යාලය 201,
2 වෙනි මහල, 2121 නික�ෝ�සියා

22103234

info@uncrcpc.org

www.uncrcpc.org/index.
php?id=2

සයිප්රසයේ රතු කුරුස සංගමය

3 කිප්රියාකූ එරිතෘ ස්ටවෘ වීදිය, 2063
ස්ට්රොව�ොල�ොස්, නික�ෝ�සියා

22504400

admin@redcross.org.cy

www.redcross.org.cy/en/
home

උසස් අධ්යාපන ආයතන
රජයේ විශ්වවිද්යාල
සයිප්රස් විශ්වවිද්යාලය

විශ්වවිද්යාල නිවාසය
"ඇනස්තාසිය�ෝ�ස් ජි. ලෙවෙන්ටිස්"
තැ.පෙ. 20537, 1678 නික�ෝ�සියා

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

සයිප්රස් විවෘත විශ්වවිද්යාලය

33 B1 යිඅන්නිස් ක්රනිඩිය�ොටිස් මාවත
ලට්සියා ව්යාපාරික මධ්යස්ථානය

22411600

info@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

සයිප්රස් තාක්ෂණ
විශ්වවිද්යාලය

31 අගරදගුරු කැප්රියාන�ොස් වීදිය,
ලිමාස�ෝ�ල් ඉතිරි කිරීමේ සමූපකාර
බැංකු ග�ොඩනැගිල්ල, 4 වන මහල,
කාර්යාලය 33, 3036 ලිමස�ොල්

25002500

info@cut.ac.cy

www.cut.ac.cy

ප්රෙඩ්රික් විශ්වවිද්යාලය

7 වයි. ෆෙඩ්රික�ෝ� වීදිය,
පල�්ලෝරිය�ොටිසා, 1036 නික�ෝ�සියා

22394394

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

සයිප්රයේ යුර�ෝ�පියානු
විශ්වවිද්යාලය

6 ඩිඔජිනස් වීදිය, එන�්ගෝමි,
තැ.පෙ. 22006, 1516 නික�ෝ�සියා

22713000

admit@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

නික�ෝ�සියා විශ්වවිද්යාලය

46 මැකෙඩ�ොනිටිසාස් වීදිය, 2414
නික�ෝ�සියා

22841500
22841528

admissions@unic.ac.cy

www.unic.ac.cy

නේපලිස් විශ්වවිද්යාලය

2 ඩනයිස් වීදිය, 8042 පාෆ�ොස්

268433300

info@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

සයිප්රසයේ මහ බැංකුව

80 කෙනඩි වීදිය, 1076 නික�ෝ�සියා

22714100

සමූපකාර මහ බැංකුව

8 ග්රිග�ෝ�රිඔ ඇෆ්ක්සෙන්ටිඔ, 1096,
නික�ෝ�සියා
තැ.පෙ. 24537, 1389 නික�ෝ�සියා

22743000

coopbank.gm@ccb.com.cy

www.coopbank.com.cy

පුද්ගලික විශ්ව විද්යාල

බැංකු
www.centralbank.gov.cy

මුදල් හුවමාරු සමාගම්
මනී ග්රෑම් ජාත්යන්තරය

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

වෙස්ටර්න් යුනියන්

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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ජල මණ්ඩල
නික�ෝ�සියා ජල මණ්ඩලය

84 ඇතලාසස් වීදිය 84,
තැ.පෙ. 21943, 1515 නික�ෝ�සියා

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

ලිමාස�ෝ�ල් ජල මණ්ඩලය

66 ෆ්රන්ක්ලින�ෞ රූස්වෙල්ට් වීදිය,
තැ.පෙ. 50225, 3602 ලිමාස�ොල්

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

ලර්නාකා ජල මණ්ඩලය

12 ඒ. ක�ොරයි වීදිය, 6010 ලර්නාකා

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

සයිප්රස් විදුලිබල අධිකාරිය
සයිප්රස් විදුලිබල අධිකාරිය,
මූලස්ථානය

11 අඇම්ෆිප�ොලිඔස් වීදිය, 2025
ස්ට්රෝව�ොලස්, තැ.පෙ. 24506,
1399 නික�ෝ�සියා

22201000

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

නික�ෝ�සියා

න�ො 15, බ්රිස්ටල් වීදිය, තැ.පෙ.
21413, 1508 නික�ෝ�සියා

22202000

www.eac.com.cy

ලිමාස�ෝ�ල්

55 අගිය�ෞ අන්ඩ්රෙය�ෞ වීදිය,
තැ.පෙ. 50121, 3601 ලිමාස�ෝ�ල්

25205000

www.eac.com.cy

ලර්නාකා

57 ක�ොන්ස්ටන්ටින�ොස්
පලයිය�ොල�ොග�ොස් වීදිය, තැ.පෙ.
40186, 6301 ලර්නාකා

24204000

www.eac.com.cy

පාෆ�ොස්

87 එලිෆ්තෙරිඔ වෙනිසෙල�ෞ
මාවත, තැ.පෙ. 60057,
8100 පාෆ�ොස්

26206000

www.eac.com.cy

පැරලිම්නි

4A ප්රොටරස්, තැ.පෙ. 33047,
5310 පැරලිම්නි

23821277

www.eac.com.cy

මාධ්ය ප්රකාශන සහ ත�ොරතුරු
කාර්යාලය

අපෙල්ලි වීදිය, 1456 නික�ෝ�සියා

22801117

communications@pio.moi.
gov.cy

www.moi.gov.cy

තැපැල් ස�ේවා, මූලස්ථානය

100 ප්රොඩ්රොම�ො වීදිය, 1 වල
මහල, ස්ට්රොව�ොලස්, 2023
නික�ෝ�සියා

22805713
77778013

pos@dps.mcw.gov.cy
registry@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

මාර්ග ප්රවාහන
දෙපාර්තුමේන්තුව,
මූලස්ථානය

17 වැසිලිඔස් පව�්ලෝ වීදිය,
2412 නික�ෝ�සියා

22807000

roadtransport@rtd.mcw.
gov.cy

www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/
rtd.nsf

යුර�ෝ�පා සංගමය වෙත
වාහල්කඩ

30 විර�ොන�ොස් මාවත, 1096
නික�ෝ�සියා

22817770

comm-rep-cy@ec.europa.
eu

www.europa.eu

සයිප්රස් යෙල�ෝ�පේජස්

31 අර�්නෝල්ඩ් වීදිය, 3075
ලිමාස�ෝ�ල්

25389232
7000 2007

sales@cyprusyellowpages.
com

www.cyprus-yellowpages.com

වෙනත් ස�ේවා
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විදුලි සංදේශ ස�ේවා

සයිප්රස් විදුලි සංදේශ අධිකාරිය
(CYTA)

ස්ට්රෝව�ොලස්, තැ.පෙ. 24929
නික�ෝ�සියා

22701000

enquiries@cyta.com.cy

www.cyta.com.cy

MTN

87 කෙනඩි වීදිය, 1077 නික�ෝ�සියා

136
96222222

contactus@mtn.com.cy

www.mtn.com.cy

කේබල්නෙට්

14 ඇතාලාසස් වීදිය, ස්ට්රෝව�ොලස්,
2011 නික�ෝ�සියා

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

ප්රයිම්ටෙල්

89 ලෙමෙස�ෝ� වීදිය, ඇග්ලන්ට්ෂියා,
2121 නික�ෝ�සියා

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy
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ය�ොමු
සටහන: 2015 අප්රේල් – මැයි කාල වකවානුවේ දී සියලුම සම්පත් වෙත පිවිසී ඇත

අන්තර්ජාල ද්රව්ය
-

සයිප්රස් කම්කරු ආයතනය, තෙවන රටවල ජාතිකයින් සඳහා වෙනස් ක�ොට සැලකීමට එරෙහි මාර�්ගෝපදේශය
([සයිප්රස්]): n.p., n.d.) ස්ථානය < http:// www.stop-discrimination.org.cy/en/index.php/guide/completeguide>

-

සයිප්රස් සංචාර සංවිධානය, Κύπρος 10.000 Χρόνια Ιστορίας & Πολιτισμού [සයිප්රස් 10,000 වසරක ඉතිහාසය
සහ සංස්කෘතිය] (සයිප්රස්: cassoulides MASTERPRINTS, 2011) ස්ථානය <http://media.visitcyprus.com/media/
eBrochures/ High/10000_years_gr_lrg.pdf>

-

සීමාසහිත ඩෙල�ොයිට් සයිප්රස්, ඩෙල�ොයිට් සයිප්රස් බදු කරණු 2015 ([සයිප්රස්]): n.p., n.d.) ස්ථානය<http://www2.
deloitte.com/content/ dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax_TaxFacts2015EN_Noexp.pdf>

-

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු සහ සමාජ රක්ෂණ අමාත්යාංශය, විජාතික ශ්රමික මිනිස්බල ස�ේවානියුක්තිය සඳහා
සයිප්රස් ජාතික ක්රම�ෝ�පාය ක්රියාවට නැංවීම පිළිබඳ චක්රලේඛය (නික�ෝ�සියා: ලේඛක, 2008 මැයි)

-

ආචාර්ය විල්ලියම් මැල්ලින්සන්, සයිප්රස් – ඓතිහාසික දළ විශ්ලේෂණයක් (නික�ෝ�සියා: මාධ්ය සහ ත�ොරතුරු කාර්යාලය,
2010) ස්ථානය <http:// www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/85998E6B7AD7E574C1257
AE700446FF3/$file/ Cyprus,%20A%20Historical%20Overview%20%282011%29.pdf>

-

යුර�ෝ�පා සංගමය, යුර�ෝ�පීය පාර්ලිමේන්තුව: යුර�ෝ�පා සංගමය තුළ පුරවැසි හඬ (ලක්සම්බර්ගය: යුර�ෝ�පා
සංගමයේ පළ කිරීම් කාර්යාලය, 2014) ස්ථානය http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/
populationcondition_21main_gr/ populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4

-

අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය, Ετήσια Έκθεση 2013 [වාර්ෂික වාර්තාව 2013] ([සයිප්රස්: n.p., n.d.) ස්ථානය
<http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2013_gr.pdf>
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-

අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය, Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία: Η Ολική Αναθεώρηση του
Εκπαιδευτικού μας Συστήματος [අධ්යාපනය සඳහා ක්රම�ෝ�පායික සැලසුම් කිරීම: අපගේ අධ්යාපන පද්ධතිය පිළිබඳ මුළු
සමාල�ෝ�චනය] ([සයිප්රස්]: ලේඛක, 2007) ස්ථානය <http://www.paideia.org.cy/upload/Arthrografia/17_1_2008_
stratigikos_ shediasmos_anatheorimenos.pdf>

-

N.a., “EC: 2015 දී සයිප්රසය ප්රමාණවත් ප්රතිසාධනය දකියි” (2014 න�ොවැම්බර් 06), සීමාසහිත ෆයිනෑන්සියල් මිරර්
ස්ථානය <http://www. financialmirror.com/news-details.php?nid=33464>

-

අධ්යාපනික ආයතනය, අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය, සයිප්රසය තුළ අධ්යාපනය සඳහා වන මාර�්ගෝපදේශය
([සයිප්රස්]: n.p., n.d.) ස්ථානය <http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf>

-

සයිප්රසයේ සංඛ්යාලේඛන ස�ේවය, සයිප්රස් බාහිර වෙළඳාම් සංඛ්යාලේඛන 2013, I වෙනි වෙළුම: ආනයන/වෙළඳ භාණ්ඩ
සහ රට අනුව පැමිණීම් (I-IX වෙනි ක�ොටස්) (සයිප්රස්: සයිප්රස් ජනරජයේ පළ කිරීම් කාර්යාලය, 2014) at <http://www.
mof. gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/823C73D4D0A4C9E1C22574B0001AF91A/$file/Cyprus_External_
Trade_ Statistics-2013_VolI-301214.pdf?OpenElement>

-

සයිප්රසයේ සංඛ්යාලේඛන ස�ේවය, ප්රධාන හවුල්කරු රට අනු විදේශ වෙළඳාම පිළිබඳ MS Excel පත්රය 1995-2014
(2015 මාර්තු) ස්ථානය <http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/
externaltrade_41main_ en?OpenForm&sub=1&sel=2>

-

සයිප්රස් සංඛ්යාලේඛන ස�ේවය, ජනවිකාස වාර්තාව 2013 (නික�ෝ�සියා: සයිප්රස් ජනරජයේ පළ කිරීම් කාර්යාලය,
2014) ස්ථානය http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_gr/
populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4

-

දෘෂ්ටි ක�ෝ�ණය තුළ සයිප්රස් ආර්ථිකය කැන්බරාහි පිහිටි සයිප්රස් මහ ක�ොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ස්ථානය <http://
www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcomcanberra.nsf/commission08_en/commission08_en?OpenDocument>

-

Ο Θεσμός των ΖΕΠ στην Κύπρο [සයිප්රස් තුළ ZEP ආයතනය] ස්ථානය <http://www2.cytanet.com.cy/faneromdim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html>

-

Οι Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1990 – Κ.Δ.Π. 310/90
[රජයේ ද්විතීයික පාසල් ක්රියා කිරීම පිළිබඳ රෙගුලාසි 310/90] ස්ථානය <http://www.paideia.org.cy/upload/
ShedioAxiologisis/pdf3/KDP_310_90.pdf>
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වෙබ් අඩවි
-

සයිප්රස් මහ බැංකුව <http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1>

-

CyLaw, සයිප්රස් නීතිඥ සංගමයේ නීති ත�ොරතුරු සඳහා වන සයිප්රස් ද්වාරය <http://www.cylaw.org/>

-

සයිප්රස් ප�ොලීසිය <http://www.police.gov.cy>

-

සයිප්රස් විදුලි සංදේශ අධිකාරිය <https://www.cyta.com.cy>

-

සයිප්රස් සංචාරක සංවිධානය <http://www.visitcyprus.com>

-

සයිප්රස් විදුලිබල අධිකාරිය <https://www.eac.com.cy/>

-

ඇතන්ස්වල පිහිටි සයිප්රස් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාල වෙබ් අඩවිය <http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/
Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument>

-

යුර�ෝ�පිය මහ බැංකුව <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>

-

යුර�ෝ�පා සංගමය <www.europa.eu>

-

නිය�ෝ�ජිත මණ්ඩලය, සයිප්රස් <www.parliament.cy>

-

අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශය <http://www.moec.gov.cy>


වැඩිහිටි අධ්යාපන මධ්යස්ථාන <http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/en/index.html>



සයිප්රස් උසස් අධ්යාපනය http://www.highereducation.ac.cy/gr



ප්රාථමික අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.moec.gov.cy/dde/index.html>



ද්විතීයික සාමාන්ය අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.moec.gov.cy/dme/index.html>



ද්විතීයික තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.moec.gov.cy/mtee/en/index.html>



පුද්ගලික ප්රාථමික සහ ද්විතීයික අධ්යාපනය <http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaideusi/index.html>



විශ�ේෂ අධ්යාපනය <http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html>



වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා වන රාජ්ය ආයතන <http://www.moec.gov.cy/kie/>
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-

මුදල් අමාත්යාංශය <http://www.mof.gov.cy>


බදු දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/index_gr/index_gr?opendocument>

	
බදු දෙපාර්තමේන්තුව (සෘජු බදුකරණය) <http://www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_
gr?OpenDocument>
-

විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය (විදේශ ආගන්තුකයන් සඳහා වන ගමන් ත�ොරතුරු සහ සයිප්රසය තුළ ඇති විදේශ
රාජ්යතන්ත්රික ධූත මෙහෙය/ක�ොන්සුලර් කාර්යාල පිළිබඳ විශ�ේෂ ක�ොටස) <http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.
nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument>

-

ස�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය <http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_en/index_en?OpenDocument>
	
වෛද්ය සහ මහජන ස�ෞඛ්ය ස�ේවා <http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/mphs.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>

-

අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය <http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument>
	
රක්ෂාස්ථාන ස�ේවය <http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/Asylum.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_
gr?OpenDocument>
	
සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ සංක්රමණ දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/index_
gr/index_gr?OpenDocument>
 මාධ්ය සහ සන්නිවේදන කාර්යාලය <http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>

-

කම්කරු, සුබ සාධන සහ සමාජ රක්ෂණ අමාත්යාංශය http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument
	
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_
gr?OpenDocument>
	
කම්කරු සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/index_gr/index_
gr?opendocument>


-

සමාජ රක්ෂණ ස�ේවය <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/index_gr/index_gr?opendocument>

ප්රවාහන, සන්නිවේදන සහ වැඩ අමාත්යාංශය <http://www.mcw.gov.cy>
	
මාර්ගස්ථ ප්රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව <http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>
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-

ලිමාස�ෝ�ල් මහ නගර සභාව <http://www.limassolmunicipal.com.cy>

-

Peri Kyprou [සයිප්රස් පිළිබඳව] සයිප්රසයේ මාධ්ය සහ සන්නිවේදන කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය <http://www.perikyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html>

-

ර�ෝ�ටා ළමා ක�ෞතුකාගාරය <http://www.rota- childrenmuseum.com>

-

සයිප්රසයේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය <http://www.supremecourt.gov.cy>

-

නික�ෝ�සියාවේ ජල මණ්ඩලය <http://www.wbn.org.cy/>

-

සයිප්රස් ජනරජයේ වෙබ් ද්වාරය <http://www.cyprus.gov.cy>

-

ල�ෝ�ක බැංකුව <http://www.worldbank.org/>

