
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

साइ�स रेड �स सोसाइिट
३ िकि�याकु इ�र�ु �ा�ो �� ीट
२०३६ �� ोभोलोस िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ ६९५५
�ा� : २२६६ ६९५६
ई-मेल : admin@redcross.org.cy
वेबसाइट : www.redcross.org.cy

साइ�स �प ट� ाि�िक�
पो� ब� नं. : २४२२८, १७०२ िनकोिसया
हटलाइन नं: ९७८५ ३७६७
जानकारीको लािग : २२७७ १०६३ / २२७५ ०१०८
ई-मेल : cyprus.stop.trafficking@gmail.com
वेबसाईट : www.cyprusstoptrafficking.webs.com

“बालबािलकाको लािग आशा ” सीआरसी नीित
के�
७५ िलमासोल एभे�ु, दो�ो त�ा अिफस २०१
२१२१ िनकोिसया
टेिलफोन : २२१० ३२३४
�ा� : २२१० ४०२१
ई-मेल : info@uncrcpc.org
वेबसाइट : www.uncrcpc.org

िकसा आ�वासी र शरणा�� के�
२ आ�र�ीदु �� ीट िनकोिसया १०१५
टेिलफोन : २२८७ ८१८१ �ा� : २२७७ ३०३९
ई-मेल : info@kisa.org.cy
वेबसाइट: www.kisa.org.cy

िम हब - आ�वासी सूचना के�
आवास, रोजगार, सामािजक लाभ लगायत िविभ� िवसयमा
स�ाह सुझाव को लािग
टेिलफोन : २२०८ ०३०५
वेबसाइट : mihub.eu

िनकोिसया, िलमासोल लाना�का र पापोस मा पिन अिफस
भएको

ओएिसस �ोजे�
१ आर�ीइिप�ोपू ले���यो �� ीट लाना�का
टेिलफोन : २४०० २२६६
ई-मेल : administration@oasisprojectcy.com
वेबसाइट : www.oasisprojectcy.com

शरणा�� सहायता - िडि�टी से�र
१७ पे�र�ेयोस �� ीट, िनकोिसया १०१०
टेिलफोन : ९९१७ ३९६७
ई-मेल : www.refugeesupport.eu/projects/nicosia/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

युएनएचसीआर,  क�� ी काया�लय 
साइ�स 
२०२१ 

 

जानकारी र सुझाव

शरणाथ� र शरण चाहने �ा��ले युएनएचसीआर संग
स�क� गन� अिधकार छ। तपाइँले फोन वा ई-मेल माफ� त
भेट्ने समय िलन स�ु ��छ।

टेिलफोन : २२३५९०४३ वा २२३५ ९०५७
ई-मेल :  cypni@unhcr.org

शरण िलने �ि�या, �म बजारमा प�ँच, सामािजक र
�ा� सेवाह�, पा�रवा�रक पुनिम�लन र अ� कुनै
िवषयमा सुझाव िलनु परेमा तपाईले युएनएचसीआर
संग स�� गैर सरकारी सं�था (एनिजयो) संग स�क�
गन� स�ु��छ।

साइ�स शरणा�� प�र�� (CyRC)

९, �ासा��ु �� ीट, �ाट ४०१, १०६०,  िनकोिसया
टेिलफोन :  २२२० ५९५९
�ा� :     २२२० ५९६०
ई-मेल :      info@cyrefugeecouncil.org
वेबसाइट :  www.cyrefugeecouncil.org
 
देहायका यी सं�थाह�लेले शरणाथ�, शरण �ो�ेह�,
आ�वासीह� र त�री िपिडतह�लाई कानूनी वा
सामािजक स�ाह र सहायता �दान गन� गद�छन्:

अगापी आ�वासी के�
१० जेनोनोस �� ीट, ३०४० िलमासोल
टेिलफोन : २५२१ २२२१
ई-मेल : agapi.cyprus@hotmail.com

का�रटास साइ�स �वासी के�
८, आइगु मारोना �� ीट, �ाट ४, िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ २६०६
ई-मेल : caritascyprus.migrants@gmail.com
वेबसाइट : www.caritascyprus.com
 

युएनएचसीआर को अनलाइन सहायता मंच
मोबाइल र डे�टप िडभाइसमा मा �पल� छ।
यसमा शरणा��ह� र शरण चाहनेह� को लागी

�पयोगी जानकारी रा�खएको छ। 
कृपया यो वेबसाइट हेनु�होला :

help.unhcr.org/cyprus/
 

साइ�समा 
शरणा�� र शरण 

खोजकता�को  लािग  
जानकारी 

युएनएचसीआर को स�ुण� सेवाह� िन:शु� छन् ।  
  
युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने कुनै पिन सेवाको लािग ��� वा
यसको काया��यन गन� साझेदारह� सं�थाको मा�मबाट कुनै पिन
शु� ला�ैन। 
  
शरण िलन चाहने वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर वा यसको
काया��यन गन� साझेदारह� सं�थामा काय�रत कुनै पिन
�ा��लाई घुस िदने �यास नगनु� होला। 
कुनै �ा��ले पैसा कमाउने िनयतले शरण िलन चाहनेलाई मदद
गन� वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने सुिवधा
िदलाउने दावी गछ� भने उजुरी गनु�होला। ��ो आरोप वा
शंका�पद ठगी बारे गो� �पमा उजुरी गन� सिक�छ। 
cypniantifraud@unhcr.org 
 
युएनएचसीआर का कम�चारीह�, साझेदार कम�चारीह� वा
िव�ेता/ठेकेदारह�ले दु��वहार गरेको ��मा
युएनएचसीआरको महािनरी�क को काया�लय मा उजुरी गनु�
पछ� । www.unhcr.org/making-complaint.html 
 
शरणाथ�को दजा� िदलाइिदन मदद गन� ��ाव ग�र शरण चाहने
�ा�� संग अ�ािधक शु� मा�े दे�� सावधान रहनुहोस्। 
आ�वासन र अ� युरोपेली संघका देशह�मा रोजगार को रा�ो
अवसर छ भिन चक� रकम असु�ने आपरािधक संगठनह� बाट
सावधान रहनुहोस्। 

युएनएचसीआर 
साइ�सको लािग क�� ी काया�लय 
ए�ोिनस जेिनयोस टावर 
२ , डेमे�ाकोपोलु �� ीट 
१०९० िनकोिसया 
 
टेिलफोन : २२३५ ९०४३ / २२३५ ९०५७ 
�ा� : २२३५ ९०३७ 
ई-मेल : cypni@unhcr.org 
वेबसाइट: www.unhcr.org/cy 
िनयिमत समाचार र अपडेट को लागी हामीलाई फेसबुक र ि�टर
मा फलो गनु�होस् : @UNHCRCyprus 

 
 आपतकालीन अव��ा परे मा 

युरोपमा जहाँ सुकै बाट  ११२ मा फोन ग�र आपतकािलन 
सेवा  �ा� सहायता, आगलागी वा �हरी लाई स�क�  
गन� सिक�छ। यसमा फोन गदा� पैसा ला�ैन। साइ�सका 

फोन अपरेटरह�ले अं�ेजीमा पिन कुरा गछ� न्।  यिद 
तपाइँलाई आ�नो ठेगाना वा  लोकेशन थाहा छैन  भने 

उनीह�ले तपाइँ कहाँ �नु��छ भिन प�ा लगाउन स�छन्।  
�ान  जो�खममा पन� कुनै पिन अव��ा भए ११२ मा 

फोन गनु�होस्। 
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साइ�स रेड �स सोसाइिट
३ िकि�याकु इ�र�ु �ा�ो �� ीट
२०३६ �� ोभोलोस िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ ६९५५
�ा� : २२६६ ६९५६
ई-मेल : admin@redcross.org.cy
वेबसाइट : www.redcross.org.cy

साइ�स �प ट� ाि�िक�
पो� ब� नं. : २४२२८, १७०२ िनकोिसया
हटलाइन नं: ९७८५ ३७६७
जानकारीको लािग : २२७७ १०६३ / २२७५ ०१०८
ई-मेल : cyprus.stop.trafficking@gmail.com
वेबसाईट : www.cyprusstoptrafficking.webs.com

“बालबािलकाको लािग आशा ” सीआरसी नीित
के�
७५ िलमासोल एभे�ु, दो�ो त�ा अिफस २०१
२१२१ िनकोिसया
टेिलफोन : २२१० ३२३४
�ा� : २२१० ४०२१
ई-मेल : info@uncrcpc.org
वेबसाइट : www.uncrcpc.org

िकसा आ�वासी र शरणा�� के�
२ आ�र�ीदु �� ीट िनकोिसया १०१५
टेिलफोन : २२८७ ८१८१ �ा� : २२७७ ३०३९
ई-मेल : info@kisa.org.cy
वेबसाइट: www.kisa.org.cy

िम हब - आ�वासी सूचना के�
आवास, रोजगार, सामािजक लाभ लगायत िविभ� िवसयमा
स�ाह सुझाव को लािग
टेिलफोन : २२०८ ०३०५
वेबसाइट : mihub.eu

िनकोिसया, िलमासोल लाना�का र पापोस मा पिन अिफस
भएको

ओएिसस �ोजे�
१ आर�ीइिप�ोपू ले���यो �� ीट लाना�का
टेिलफोन : २४०० २२६६
ई-मेल : administration@oasisprojectcy.com
वेबसाइट : www.oasisprojectcy.com

शरणा�� सहायता - िडि�टी से�र
१७ पे�र�ेयोस �� ीट, िनकोिसया १०१०
टेिलफोन : ९९१७ ३९६७
ई-मेल : www.refugeesupport.eu/projects/nicosia/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

युएनएचसीआर,  क�� ी काया�लय 
साइ�स 
२०२१ 

 

जानकारी र सुझाव

शरणाथ� र शरण चाहने �ा��ले युएनएचसीआर संग
स�क� गन� अिधकार छ। तपाइँले फोन वा ई-मेल माफ� त
भेट्ने समय िलन स�ु ��छ।

टेिलफोन : २२३५९०४३ वा २२३५ ९०५७
ई-मेल :  cypni@unhcr.org

शरण िलने �ि�या, �म बजारमा प�ँच, सामािजक र
�ा� सेवाह�, पा�रवा�रक पुनिम�लन र अ� कुनै
िवषयमा सुझाव िलनु परेमा तपाईले युएनएचसीआर
संग स�� गैर सरकारी सं�था (एनिजयो) संग स�क�
गन� स�ु��छ।

साइ�स शरणा�� प�र�� (CyRC)

९, �ासा��ु �� ीट, �ाट ४०१, १०६०,  िनकोिसया
टेिलफोन :  २२२० ५९५९
�ा� :     २२२० ५९६०
ई-मेल :      info@cyrefugeecouncil.org
वेबसाइट :  www.cyrefugeecouncil.org
 
देहायका यी सं�थाह�लेले शरणाथ�, शरण �ो�ेह�,
आ�वासीह� र त�री िपिडतह�लाई कानूनी वा
सामािजक स�ाह र सहायता �दान गन� गद�छन्:

अगापी आ�वासी के�
१० जेनोनोस �� ीट, ३०४० िलमासोल
टेिलफोन : २५२१ २२२१
ई-मेल : agapi.cyprus@hotmail.com

का�रटास साइ�स �वासी के�
८, आइगु मारोना �� ीट, �ाट ४, िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ २६०६
ई-मेल : caritascyprus.migrants@gmail.com
वेबसाइट : www.caritascyprus.com
 

युएनएचसीआर को अनलाइन सहायता मंच
मोबाइल र डे�टप िडभाइसमा मा �पल� छ।
यसमा शरणा��ह� र शरण चाहनेह� को लागी

�पयोगी जानकारी रा�खएको छ। 
कृपया यो वेबसाइट हेनु�होला :

help.unhcr.org/cyprus/
 

साइ�समा 
शरणा�� र शरण 

खोजकता�को  लािग  
जानकारी 

युएनएचसीआर को स�ुण� सेवाह� िन:शु� छन् ।  
  
युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने कुनै पिन सेवाको लािग ��� वा
यसको काया��यन गन� साझेदारह� सं�थाको मा�मबाट कुनै पिन
शु� ला�ैन। 
  
शरण िलन चाहने वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर वा यसको
काया��यन गन� साझेदारह� सं�थामा काय�रत कुनै पिन
�ा��लाई घुस िदने �यास नगनु� होला। 
कुनै �ा��ले पैसा कमाउने िनयतले शरण िलन चाहनेलाई मदद
गन� वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने सुिवधा
िदलाउने दावी गछ� भने उजुरी गनु�होला। ��ो आरोप वा
शंका�पद ठगी बारे गो� �पमा उजुरी गन� सिक�छ। 
cypniantifraud@unhcr.org 
 
युएनएचसीआर का कम�चारीह�, साझेदार कम�चारीह� वा
िव�ेता/ठेकेदारह�ले दु��वहार गरेको ��मा
युएनएचसीआरको महािनरी�क को काया�लय मा उजुरी गनु�
पछ� । www.unhcr.org/making-complaint.html 
 
शरणाथ�को दजा� िदलाइिदन मदद गन� ��ाव ग�र शरण चाहने
�ा�� संग अ�ािधक शु� मा�े दे�� सावधान रहनुहोस्। 
आ�वासन र अ� युरोपेली संघका देशह�मा रोजगार को रा�ो
अवसर छ भिन चक� रकम असु�ने आपरािधक संगठनह� बाट
सावधान रहनुहोस्। 

युएनएचसीआर 
साइ�सको लािग क�� ी काया�लय 
ए�ोिनस जेिनयोस टावर 
२ , डेमे�ाकोपोलु �� ीट 
१०९० िनकोिसया 
 
टेिलफोन : २२३५ ९०४३ / २२३५ ९०५७ 
�ा� : २२३५ ९०३७ 
ई-मेल : cypni@unhcr.org 
वेबसाइट: www.unhcr.org/cy 
िनयिमत समाचार र अपडेट को लागी हामीलाई फेसबुक र ि�टर
मा फलो गनु�होस् : @UNHCRCyprus 

 
 आपतकालीन अव��ा परे मा 

युरोपमा जहाँ सुकै बाट  ११२ मा फोन ग�र आपतकािलन 
सेवा  �ा� सहायता, आगलागी वा �हरी लाई स�क�  
गन� सिक�छ। यसमा फोन गदा� पैसा ला�ैन। साइ�सका 

फोन अपरेटरह�ले अं�ेजीमा पिन कुरा गछ� न्।  यिद 
तपाइँलाई आ�नो ठेगाना वा  लोकेशन थाहा छैन  भने 

उनीह�ले तपाइँ कहाँ �नु��छ भिन प�ा लगाउन स�छन्।  
�ान  जो�खममा पन� कुनै पिन अव��ा भए ११२ मा 

फोन गनु�होस्। 
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साइ�स रेड �स सोसाइिट
३ िकि�याकु इ�र�ु �ा�ो �� ीट
२०३६ �� ोभोलोस िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ ६९५५
�ा� : २२६६ ६९५६
ई-मेल : admin@redcross.org.cy
वेबसाइट : www.redcross.org.cy

साइ�स �प ट� ाि�िक�
पो� ब� नं. : २४२२८, १७०२ िनकोिसया
हटलाइन नं: ९७८५ ३७६७
जानकारीको लािग : २२७७ १०६३ / २२७५ ०१०८
ई-मेल : cyprus.stop.trafficking@gmail.com
वेबसाईट : www.cyprusstoptrafficking.webs.com

“बालबािलकाको लािग आशा ” सीआरसी नीित
के�
७५ िलमासोल एभे�ु, दो�ो त�ा अिफस २०१
२१२१ िनकोिसया
टेिलफोन : २२१० ३२३४
�ा� : २२१० ४०२१
ई-मेल : info@uncrcpc.org
वेबसाइट : www.uncrcpc.org

िकसा आ�वासी र शरणा�� के�
२ आ�र�ीदु �� ीट िनकोिसया १०१५
टेिलफोन : २२८७ ८१८१ �ा� : २२७७ ३०३९
ई-मेल : info@kisa.org.cy
वेबसाइट: www.kisa.org.cy

िम हब - आ�वासी सूचना के�
आवास, रोजगार, सामािजक लाभ लगायत िविभ� िवसयमा
स�ाह सुझाव को लािग
टेिलफोन : २२०८ ०३०५
वेबसाइट : mihub.eu

िनकोिसया, िलमासोल लाना�का र पापोस मा पिन अिफस
भएको

ओएिसस �ोजे�
१ आर�ीइिप�ोपू ले���यो �� ीट लाना�का
टेिलफोन : २४०० २२६६
ई-मेल : administration@oasisprojectcy.com
वेबसाइट : www.oasisprojectcy.com

शरणा�� सहायता - िडि�टी से�र
१७ पे�र�ेयोस �� ीट, िनकोिसया १०१०
टेिलफोन : ९९१७ ३९६७
ई-मेल : www.refugeesupport.eu/projects/nicosia/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

युएनएचसीआर,  क�� ी काया�लय 
साइ�स 
२०२१ 

 

जानकारी र सुझाव

शरणाथ� र शरण चाहने �ा��ले युएनएचसीआर संग
स�क� गन� अिधकार छ। तपाइँले फोन वा ई-मेल माफ� त
भेट्ने समय िलन स�ु ��छ।

टेिलफोन : २२३५९०४३ वा २२३५ ९०५७
ई-मेल :  cypni@unhcr.org

शरण िलने �ि�या, �म बजारमा प�ँच, सामािजक र
�ा� सेवाह�, पा�रवा�रक पुनिम�लन र अ� कुनै
िवषयमा सुझाव िलनु परेमा तपाईले युएनएचसीआर
संग स�� गैर सरकारी सं�था (एनिजयो) संग स�क�
गन� स�ु��छ।

साइ�स शरणा�� प�र�� (CyRC)

९, �ासा��ु �� ीट, �ाट ४०१, १०६०,  िनकोिसया
टेिलफोन :  २२२० ५९५९
�ा� :     २२२० ५९६०
ई-मेल :      info@cyrefugeecouncil.org
वेबसाइट :  www.cyrefugeecouncil.org
 
देहायका यी सं�थाह�लेले शरणाथ�, शरण �ो�ेह�,
आ�वासीह� र त�री िपिडतह�लाई कानूनी वा
सामािजक स�ाह र सहायता �दान गन� गद�छन्:

अगापी आ�वासी के�
१० जेनोनोस �� ीट, ३०४० िलमासोल
टेिलफोन : २५२१ २२२१
ई-मेल : agapi.cyprus@hotmail.com

का�रटास साइ�स �वासी के�
८, आइगु मारोना �� ीट, �ाट ४, िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ २६०६
ई-मेल : caritascyprus.migrants@gmail.com
वेबसाइट : www.caritascyprus.com
 

युएनएचसीआर को अनलाइन सहायता मंच
मोबाइल र डे�टप िडभाइसमा मा �पल� छ।
यसमा शरणा��ह� र शरण चाहनेह� को लागी

�पयोगी जानकारी रा�खएको छ। 
कृपया यो वेबसाइट हेनु�होला :

help.unhcr.org/cyprus/
 

साइ�समा 
शरणा�� र शरण 

खोजकता�को  लािग  
जानकारी 

युएनएचसीआर को स�ुण� सेवाह� िन:शु� छन् ।  
  
युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने कुनै पिन सेवाको लािग ��� वा
यसको काया��यन गन� साझेदारह� सं�थाको मा�मबाट कुनै पिन
शु� ला�ैन। 
  
शरण िलन चाहने वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर वा यसको
काया��यन गन� साझेदारह� सं�थामा काय�रत कुनै पिन
�ा��लाई घुस िदने �यास नगनु� होला। 
कुनै �ा��ले पैसा कमाउने िनयतले शरण िलन चाहनेलाई मदद
गन� वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने सुिवधा
िदलाउने दावी गछ� भने उजुरी गनु�होला। ��ो आरोप वा
शंका�पद ठगी बारे गो� �पमा उजुरी गन� सिक�छ। 
cypniantifraud@unhcr.org 
 
युएनएचसीआर का कम�चारीह�, साझेदार कम�चारीह� वा
िव�ेता/ठेकेदारह�ले दु��वहार गरेको ��मा
युएनएचसीआरको महािनरी�क को काया�लय मा उजुरी गनु�
पछ� । www.unhcr.org/making-complaint.html 
 
शरणाथ�को दजा� िदलाइिदन मदद गन� ��ाव ग�र शरण चाहने
�ा�� संग अ�ािधक शु� मा�े दे�� सावधान रहनुहोस्। 
आ�वासन र अ� युरोपेली संघका देशह�मा रोजगार को रा�ो
अवसर छ भिन चक� रकम असु�ने आपरािधक संगठनह� बाट
सावधान रहनुहोस्। 

युएनएचसीआर 
साइ�सको लािग क�� ी काया�लय 
ए�ोिनस जेिनयोस टावर 
२ , डेमे�ाकोपोलु �� ीट 
१०९० िनकोिसया 
 
टेिलफोन : २२३५ ९०४३ / २२३५ ९०५७ 
�ा� : २२३५ ९०३७ 
ई-मेल : cypni@unhcr.org 
वेबसाइट: www.unhcr.org/cy 
िनयिमत समाचार र अपडेट को लागी हामीलाई फेसबुक र ि�टर
मा फलो गनु�होस् : @UNHCRCyprus 

 
 आपतकालीन अव��ा परे मा 

युरोपमा जहाँ सुकै बाट  ११२ मा फोन ग�र आपतकािलन 
सेवा  �ा� सहायता, आगलागी वा �हरी लाई स�क�  
गन� सिक�छ। यसमा फोन गदा� पैसा ला�ैन। साइ�सका 

फोन अपरेटरह�ले अं�ेजीमा पिन कुरा गछ� न्।  यिद 
तपाइँलाई आ�नो ठेगाना वा  लोकेशन थाहा छैन  भने 

उनीह�ले तपाइँ कहाँ �नु��छ भिन प�ा लगाउन स�छन्।  
�ान  जो�खममा पन� कुनै पिन अव��ा भए ११२ मा 

फोन गनु�होस्। 
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साइ�स रेड �स सोसाइिट
३ िकि�याकु इ�र�ु �ा�ो �� ीट
२०३६ �� ोभोलोस िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ ६९५५
�ा� : २२६६ ६९५६
ई-मेल : admin@redcross.org.cy
वेबसाइट : www.redcross.org.cy

साइ�स �प ट� ाि�िक�
पो� ब� नं. : २४२२८, १७०२ िनकोिसया
हटलाइन नं: ९७८५ ३७६७
जानकारीको लािग : २२७७ १०६३ / २२७५ ०१०८
ई-मेल : cyprus.stop.trafficking@gmail.com
वेबसाईट : www.cyprusstoptrafficking.webs.com

“बालबािलकाको लािग आशा ” सीआरसी नीित
के�
७५ िलमासोल एभे�ु, दो�ो त�ा अिफस २०१
२१२१ िनकोिसया
टेिलफोन : २२१० ३२३४
�ा� : २२१० ४०२१
ई-मेल : info@uncrcpc.org
वेबसाइट : www.uncrcpc.org

िकसा आ�वासी र शरणा�� के�
२ आ�र�ीदु �� ीट िनकोिसया १०१५
टेिलफोन : २२८७ ८१८१ �ा� : २२७७ ३०३९
ई-मेल : info@kisa.org.cy
वेबसाइट: www.kisa.org.cy

िम हब - आ�वासी सूचना के�
आवास, रोजगार, सामािजक लाभ लगायत िविभ� िवसयमा
स�ाह सुझाव को लािग
टेिलफोन : २२०८ ०३०५
वेबसाइट : mihub.eu

िनकोिसया, िलमासोल लाना�का र पापोस मा पिन अिफस
भएको

ओएिसस �ोजे�
१ आर�ीइिप�ोपू ले���यो �� ीट लाना�का
टेिलफोन : २४०० २२६६
ई-मेल : administration@oasisprojectcy.com
वेबसाइट : www.oasisprojectcy.com

शरणा�� सहायता - िडि�टी से�र
१७ पे�र�ेयोस �� ीट, िनकोिसया १०१०
टेिलफोन : ९९१७ ३९६७
ई-मेल : www.refugeesupport.eu/projects/nicosia/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

युएनएचसीआर,  क�� ी काया�लय 
साइ�स 
२०२१ 

 

जानकारी र सुझाव

शरणाथ� र शरण चाहने �ा��ले युएनएचसीआर संग
स�क� गन� अिधकार छ। तपाइँले फोन वा ई-मेल माफ� त
भेट्ने समय िलन स�ु ��छ।

टेिलफोन : २२३५९०४३ वा २२३५ ९०५७
ई-मेल :  cypni@unhcr.org

शरण िलने �ि�या, �म बजारमा प�ँच, सामािजक र
�ा� सेवाह�, पा�रवा�रक पुनिम�लन र अ� कुनै
िवषयमा सुझाव िलनु परेमा तपाईले युएनएचसीआर
संग स�� गैर सरकारी सं�था (एनिजयो) संग स�क�
गन� स�ु��छ।

साइ�स शरणा�� प�र�� (CyRC)

९, �ासा��ु �� ीट, �ाट ४०१, १०६०,  िनकोिसया
टेिलफोन :  २२२० ५९५९
�ा� :     २२२० ५९६०
ई-मेल :      info@cyrefugeecouncil.org
वेबसाइट :  www.cyrefugeecouncil.org
 
देहायका यी सं�थाह�लेले शरणाथ�, शरण �ो�ेह�,
आ�वासीह� र त�री िपिडतह�लाई कानूनी वा
सामािजक स�ाह र सहायता �दान गन� गद�छन्:

अगापी आ�वासी के�
१० जेनोनोस �� ीट, ३०४० िलमासोल
टेिलफोन : २५२१ २२२१
ई-मेल : agapi.cyprus@hotmail.com

का�रटास साइ�स �वासी के�
८, आइगु मारोना �� ीट, �ाट ४, िनकोिसया
टेिलफोन : २२६६ २६०६
ई-मेल : caritascyprus.migrants@gmail.com
वेबसाइट : www.caritascyprus.com
 

युएनएचसीआर को अनलाइन सहायता मंच
मोबाइल र डे�टप िडभाइसमा मा �पल� छ।
यसमा शरणा��ह� र शरण चाहनेह� को लागी

�पयोगी जानकारी रा�खएको छ। 
कृपया यो वेबसाइट हेनु�होला :

help.unhcr.org/cyprus/
 

साइ�समा 
शरणा�� र शरण 

खोजकता�को  लािग  
जानकारी 

युएनएचसीआर को स�ुण� सेवाह� िन:शु� छन् ।  
  
युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने कुनै पिन सेवाको लािग ��� वा
यसको काया��यन गन� साझेदारह� सं�थाको मा�मबाट कुनै पिन
शु� ला�ैन। 
  
शरण िलन चाहने वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर वा यसको
काया��यन गन� साझेदारह� सं�थामा काय�रत कुनै पिन
�ा��लाई घुस िदने �यास नगनु� होला। 
कुनै �ा��ले पैसा कमाउने िनयतले शरण िलन चाहनेलाई मदद
गन� वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने सुिवधा
िदलाउने दावी गछ� भने उजुरी गनु�होला। ��ो आरोप वा
शंका�पद ठगी बारे गो� �पमा उजुरी गन� सिक�छ। 
cypniantifraud@unhcr.org 
 
युएनएचसीआर का कम�चारीह�, साझेदार कम�चारीह� वा
िव�ेता/ठेकेदारह�ले दु��वहार गरेको ��मा
युएनएचसीआरको महािनरी�क को काया�लय मा उजुरी गनु�
पछ� । www.unhcr.org/making-complaint.html 
 
शरणाथ�को दजा� िदलाइिदन मदद गन� ��ाव ग�र शरण चाहने
�ा�� संग अ�ािधक शु� मा�े दे�� सावधान रहनुहोस्। 
आ�वासन र अ� युरोपेली संघका देशह�मा रोजगार को रा�ो
अवसर छ भिन चक� रकम असु�ने आपरािधक संगठनह� बाट
सावधान रहनुहोस्। 

युएनएचसीआर 
साइ�सको लािग क�� ी काया�लय 
ए�ोिनस जेिनयोस टावर 
२ , डेमे�ाकोपोलु �� ीट 
१०९० िनकोिसया 
 
टेिलफोन : २२३५ ९०४३ / २२३५ ९०५७ 
�ा� : २२३५ ९०३७ 
ई-मेल : cypni@unhcr.org 
वेबसाइट: www.unhcr.org/cy 
िनयिमत समाचार र अपडेट को लागी हामीलाई फेसबुक र ि�टर
मा फलो गनु�होस् : @UNHCRCyprus 

 
 आपतकालीन अव��ा परे मा 

युरोपमा जहाँ सुकै बाट  ११२ मा फोन ग�र आपतकािलन 
सेवा  �ा� सहायता, आगलागी वा �हरी लाई स�क�  
गन� सिक�छ। यसमा फोन गदा� पैसा ला�ैन। साइ�सका 

फोन अपरेटरह�ले अं�ेजीमा पिन कुरा गछ� न्।  यिद 
तपाइँलाई आ�नो ठेगाना वा  लोकेशन थाहा छैन  भने 

उनीह�ले तपाइँ कहाँ �नु��छ भिन प�ा लगाउन स�छन्।  
�ान  जो�खममा पन� कुनै पिन अव��ा भए ११२ मा 

फोन गनु�होस्। 
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साइ�स रेड �स सोसाइिट 
३ िकि�याकु इ�र�ु �ा�ो �� ीट 
२०३६ �� ोभोलोस  िनकोिसया 
टेिलफोन : २२६६ ६९५५ 
�ा� : २२६६ ६९५६ 
ई-मेल : admin@redcross.org.cy 
वेबसाइट : www.redcross.org.cy 
 
 
साइ�स �प ट� ाि�िक� 
पो� ब� नं. : २४२२८, १७०२ िनकोिसया 
हटलाइन नं: ९७८५ ३७६७ 
जानकारीको लािग  : २२७७ १०६३ / २२७५ ०१०८ 
ई-मेल : cyprus.stop.trafficking@gmail.com 
वेबसाईट : www.cyprusstoptrafficking.webs.com 
 
“बालबािलकाको लािग आशा ” सीआरसी नीित 
के� 
७५ िलमासोल एभे�ु, दो�ो त�ा अिफस २०१ 
२१२१ िनकोिसया 
टेिलफोन : २२१० ३२३४ 
�ा� : २२१० ४०२१ 
ई-मेल : info@uncrcpc.org 
वेबसाइट : www.uncrcpc.org 
 
िकसा आ�वासी र शरणा�� के� 
२ आ�र�ीदु �� ीट िनकोिसया १०१५ 
टेिलफोन : २२८७ ८१८१  �ा� : २२७७ ३०३९ 
ई-मेल : info@kisa.org.cy 
वेबसाइट: www.kisa.org.cy 
 
िम हब  - आ�वासी सूचना के� 
आवास, रोजगार, सामािजक लाभ लगायत िविभ� िवसयमा  
स�ाह सुझाव को लािग 
टेिलफोन : २२०८ ०३०५ 
वेबसाइट : mihub.eu 
 
िनकोिसया, िलमासोल लाना�का र पापोस मा पिन अिफस 
भएको 
 
ओएिसस �ोजे� 
१ आर�ीइिप�ोपू ले���यो �� ीट लाना�का 
टेिलफोन : २४०० २२६६ 
ई-मेल : admin@oasis.org.cy 
वेबसाइट : www.oasis.org.cy 
 
शरणा�� सहायता - िडि�टी से�र 
१७ पे�र�ेयोस �� ीट, िनकोिसया १०१० 
टेिलफोन : ९९१७ ३९६७ 
ई-मेल : www.refugeesupport.eu/projects/nicosia/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

युएनएचसीआर,  क�� ी काया�लय 
साइ�स 
२०२१ 

 

जानकारी र सुझाव 

शरणाथ� र शरण चाहने �ा��ले युएनएचसीआर संग 
स�क�  गन� अिधकार छ। तपाइँले फोन वा ई-मेल माफ� त 
भेट्ने समय िलन स�ु ��छ। 
 
टेिलफोन : २२३५९०४३ वा २२३५ ९०५७ 
ई-मेल :  cypni@unhcr.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

शरण िलने �ि�या, �म बजारमा प�ँच, सामािजक र 
�ा� सेवाह�, पा�रवा�रक पुनिम�लन र अ� कुनै 
िवषयमा सुझाव िलनु परेमा तपाईले  युएनएचसीआर 
संग स�� गैर सरकारी सं�था (एनिजयो) संग स�क�  
गन� स�ु��छ। 

 साइ�स शरणा�� प�र�� (CyRC) 

९, �ासा��ु �� ीट, �ाट ४०१, १०६०,  िनकोिसया 
टेिलफोन :  २२२० ५९५९ 
�ा� :     २२२० ५९६० 
ई-मेल :      info@cyrefugeecouncil.org  
वेबसाइट :  www.cyrefugeecouncil.org 
 
देहायका यी सं�थाह�लेले शरणाथ�, शरण �ो�ेह�, 
आ�वासीह� र त�री िपिडतह�लाई कानूनी वा 
सामािजक स�ाह र सहायता �दान गन� गद�छन्: 
 

 अगापी आ�वासी के� 
१० जेनोनोस �� ीट, ३०४० िलमासोल 
टेिलफोन : २५२१ २२२१ 
ई-मेल :  agapi.cyprus@hotmail.com 
 

 का�रटास साइ�स �वासी के� 
८, आइगु मारोना �� ीट, �ाट ४, िनकोिसया 
टेिलफोन : २२६६ २६०६ 
ई-मेल : caritascyprus.migrants@gmail.com 
वेबसाइट : www.caritascyprus.com 
 

युएनएचसीआर को  अनलाइन सहायता मंच  
मोबाइल र डे�टप िडभाइसमा  मा उपल� छ। 
यसमा शरणा��ह� र शरण चाहनेह� को लागी 

उपयोगी जानकारी रा�खएको  छ। 
 कृपया यो वेबसाइट हेनु�होला  : 

 
help.unhcr.org/cyprus/ 

 

साइ�समा 
शरणा�� र शरण 

खोजकता�को  लािग  
जानकारी 

युएनएचसीआर को स�ुण� सेवाह� िन:शु� छन् ।  
  
युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने कुनै पिन सेवाको लािग ��� वा 
यसको काया��यन गन� साझेदारह� सं�थाको मा�मबाट कुनै पिन 
शु� ला�ैन। 
  
शरण िलन चाहने वा शरणाथ�ले  युएनएचसीआर वा यसको 
काया��यन गन� साझेदारह� सं�थामा काय�रत कुनै पिन 
�ा��लाई घुस िदने �यास नगनु� होला। 
कुनै �ा��ले  पैसा कमाउने िनयतले शरण िलन चाहनेलाई मदद 
गन�  वा शरणाथ�ले युएनएचसीआर �ारा �दान ग�रने सुिवधा 
िदलाउने दावी गछ�  भने उजुरी गनु�होला। ��ो आरोप वा 
शंका�पद ठगी बारे गो� �पमा उजुरी गन� सिक�छ। 
cypniantifraud@unhcr.org 
 
युएनएचसीआर का कम�चारीह�, साझेदार कम�चारीह� वा 
िव�ेता/ठेकेदारह�ले  दु��वहार गरेको ��मा 
युएनएचसीआरको महािनरी�क को काया�लय मा उजुरी गनु�  
पछ� ।  www.unhcr.org/making-complaint.html 
 
शरणाथ�को दजा� िदलाइिदन मदद गन� ��ाव ग�र  शरण चाहने 
�ा�� संग अ�ािधक शु� मा�े दे�� सावधान रहनुहोस्। 
आ�वासन र अ� युरोपेली संघका देशह�मा रोजगार को रा�ो 
अवसर छ भिन चक� रकम असु�ने आपरािधक संगठनह� बाट 
सावधान रहनुहोस्। 
 

 
 

 
युएनएचसीआर 
साइ�सको लािग क�� ी काया�लय 
ए�ोिनस जेिनयोस टावर 
२ , डेमे�ाकोपोलु �� ीट 
१०९० िनकोिसया 
 
टेिलफोन : २२३५ ९०४३ / २२३५ ९०५७ 
�ा� : २२३५ ९०३७ 
ई-मेल : cypni@unhcr.org 
वेबसाइट: www.unhcr.org/cy 
िनयिमत समाचार र अपडेट को लागी हामीलाई  फेसबुक र ि�टर 
मा फलो गनु�होस् : @UNHCRCyprus 

  

  आपतकालीन अव��ा परे मा 
युरोपमा जहाँ सुकै बाट  ११२ मा फोन ग�र आपतकािलन 

सेवा  �ा� सहायता, आगलागी वा �हरी लाई स�क�  
गन� सिक�छ। यसमा फोन गदा� पैसा ला�ैन। साइ�सका 

फोन अपरेटरह�ले अं�ेजीमा पिन कुरा गछ� न्।  यिद 
तपाइँलाई आ�नो ठेगाना वा  लोकेशन थाहा छैन  भने 

उनीह�ले तपाइँ कहाँ �नु��छ भिन प�ा लगाउन स�छन्।  
�ान  जो�खममा पन� कुनै पिन अव��ा भए ११२ मा 

फोन गनु�होस्। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िश�ा र भाषा �िश�ण 
 

साइ�समा �ाथिमक र मा�िमक िश�ा अिनवाय� छ। सबै
वग�का लािग िश�ा िन:शु� छ र १५ वष� स� उमेरका लािग
अिनवाय� छ। 
�ीक भाषा िस�ा तपाइँ रोजगारी खो� को लागी मदद ��छ
भने �थािनय समुदाय संग अझ रा�ो संग घुलिमल �न म�त
गद�छ। 
  
�ीक भाषा काय�कममा भना� �न पैसा ला�ैन।  िश�ा र सं�ृित 
म�ालय अ�ग�तको  वय� िश�ा के�ह� मा  स�क�  गन� 
स�ु��छ।  
ठेगाना: िकमोनोस ए� थुिकिददो कन�र अ��पोली, 
िनकोिसया  
टेिलफोन : २२८० ०८०३ 
वेबसाइट : www.moec.gov.cy 
  
िनकोिसया अ�रसां�ृितक के�  
यो िनकोिसया नगरपािलकाको ब�उ�े�ीय के� अ�ग�त
संचािलत छ। यसले िनकोिसया मा ब�े आ�वासीह� को लागी
�ीक भाषा, अं�ेजी भाषा र आईटी पा��म �दान गद�छ। 
टेिलफोन: २२७९ ७८५६ , २२७९ ७८५० 
  
द युिनभिस�टी अफ साइ�स �ुल अफ मोड�न �ीक  
यसले �ीक को सबै �र को लागी अ�रा�ि�� य संर�ण 
लाभाथ�ह� (शरणाथ�) को लागी िन: शु� �ीक क�ाह� 
�दान गद�छ। �थानह� सीिमत छन्। थप जानकारी र आवेदन 
फारम को लागी तपाइँले २२८९ २०२८ मा कल गनु� पन� ��छ। 
वेबसाइट : www.ucy.ac.cy/mogr/en/courses   
ई-मेल : smgreek@ucy.ac.cy 
  
द �ेट ई���ुटन फर फ़द�र एजुकेशन ले पिन िनशु� 
�ीक भाषाका क�ाह� शरणाथ� र शरण खोजकता� को लािग 
साइ�स भ�र संचालन  गद�छ। 
 टेिलफोन: २२८० ०६१८ वा २२८० ०७५७  
 वेबसाइट : www.moec.gov.cy/kie 
 

युएनएचसीआर को िमसन 
  
युएनएचसीआर को �ाथिमक उ�े� शरणाथ�ह�को
भलाई र अिधकारको र�ा गनु� हो। हरेक �ा��ले
शरण खो� र अक� रा� मा सुरि�त शरण पाउने
अिधकारको सुिनि�तता गन� को लागी
युएनएचसीआरले �यास  गद�छ। यस स�भ�मा
यूएनएचसीआरको �यास यस संगठनको िवधान �ारा
अिनवाय� ग�रएको छ साथै शरणाथ�को ��थित र यस
सँग स���त १९६७ को �ोटोकोललाई संयु�
रा�� संघ स�ेलन १९५१ ले िनद�िशत गरेको
छ। युएनएचसीआरको काय�कारी सिमित र संयु�
रा�� संघको महासभाले पिन िववािदत राि�� यता भएका
वा रा�िवहीन र अ� समूहह� संग संगठन को
संल�ता लाई अिधकृत गरेको छ। 
 
युएनएचसीआरले शरणाथ�ह� र अ�लाई पिन
उनीह�को आव�कता साथै उनीह�को जात, धम�,
राजनैितक िबचार वा िल�को आधारमा िन�� ढंगले
सुर�ा र सहायता �दान गद�छ। 
युएनएचसीआरले आ�नो सबै गितिविधमा
बालबािलकाको आव�कता �ित िवशेष �ान िदने
गद�छ साथै मिहला र बािलका को समान अिधकारको
�व��न गन� �यास गद�छ। 
 
युएनएचसीआर सहभािगता को िस�ा� �ित �ितब�
छ जो सव�साधारणको जीवनमा पन� असर �ित परामश�
गरेर मा� िनण�य गन� गद�छ। आ�नो िनण�य िनव�हमा
युएनएचसीआरले सरकारह�, �े�ीय संगठनह�,
अ�रा�ि�� य र गैर सरकारी संगठनह� संग साझेदारी मा
काम गद�छ । 

रोजगारीमा प�ँच 
 

शरणको लािग आवेदन िदएको पिहलो मिहनामा तपाइँले
काम गन� पाउनु ��। �स पिछ तपाइले केिह िनि�त �े�मा
काम गन� अिधकार पाउनु �नेछ। तपाईले �स पिछ निजकै
को �म काया�लय गएर आफुलाई दता� गराउनु पछ� । 
 
दता� गराउन को लािग �म काया�लयमा जाँदा तपाइँले एिलयन
रिज�� ेसन सिट�िफकेट (एिलयन बुक) र शरणको लािग
आवेदन पिछ पाइने पुि� प� (क�रमेसन लेटर ) साथमा
लैजानु पछ� । 
 
िज�ा �म काया�लयह�  
• िनकोिसया : ३, मुिसयु �� ीट १०९७, 
टेिलफोन: २२४० ३००० 
•िलमासोल : ८०, 80 �ा�िलन �जेभे� एभे�ु , ३०११ 
टेिलफोन: २५८२ ७३५३ 
• पापोस : १, आइयु �ाइ�रदोनोस �� ीट ८०२१
टेिलफोन .: २६८२ १६५८ 
•लाना�का : िफिलयोस िसग�रदेस �� ीट ६०२३
टेिलफोन : २४८० ५३१२
• फामागु�ा : ४९, आ�ोपोिलयस �� ीट ५३८०
टेिलफोन .: २३८१ २०५२ 
 
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
http://www.mlsi.gov.cy 
 
थप जानकारी र रोजगारी बारे स�ाह को लािग यो पचा�
को पछाडीको भागमा रहेको कुनै पिन एक संघसं�था
संग स�क� गन� सिक�छ। 

शरणको लािग आवेदन 
यिद तपाइँ ले अ�ाचारको डरले वा जीवन�ित ग�ीर �ने ध��क वा 
�तं�ता को डरले आ�नो देश छोड्नु भएको छ भने तपाइँ साइ�स 
मा शरण को लागी आवेदन िदएर अ�रा�ि�� य सुर�ा खो� 
स�ु��छ।  शरण खोिज को आवेदन हेन� स���त िनकाय भनेको 
आ��रक म�ालयको मातहत को शरण सेवा (असाइलम सिभ�स) 
हो। 
 ७०, आच� मका�रयु ३, अफेिमया हाउस, १०७७ िनकोिसया  
टेिलफोन : २२४४ ५२४५  ई-मेल : info@asylum.moi.gov.cy 
 
आवेदन िदन तपाइँ आ�नो िज�ाको अ�ागमन �हरीमा पिन जान 
स�ु �नेछ। 
  

िनकोिसया : ६, अगामे�ोनोस �� ीट। २४११ इ�गोमी 
टेिलफोन : २२८० २३५३  
लाना�का : ३४ तासोस िमट्सोपुलोस एभे�ु, ६०२७  
टेिलफोन :२४८० ४२३३  
िलमासोल : २२३ �ा�िलन �जेभे� �� ीट, ३०४६ 
जजाकी टेिलफोन : २५८० ५२००  
पापोस : कन�र कािन�ोस ए� एिल�े� भेिनजेलु, 
िनकोलाऊ कोट�, ८०२१ पापोस  
टेिलफोन : २६८० ६२००  
फामागु�ा : ८३, इिल�े�रस �� ीट, टातोलोस िब��ंग, 
५३८० धेिन�या टेिलफोन :२३८० ३२८९  

  
जब तपाईले शरण को लािग आवेदन िदनु ��छ, यिद तपाइँसँग 
ब�े आवास छैन भने तपाइँले स���त अि�कारीह�लाई 
सूिचत गनु� पछ�   तब तपाइँलाई एक �रसे�शन से�र मा 
पठाइ�छ। 

सामािजक सहायता 
शरण चाहने वा शरणाथ� जो संग आय वा जीिवकोपाज�न को कुनै 
अ� साधन छैन भने  सामािजक सहायता को लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  तपाइँको िज�ाको क�ाण काया�लय (वेलफेयर अिफस) 
मा तपाइँको आवेदन पेश गनु� पछ� । 
  
िनकोिसया : २३, के�िड �� ीट, २३१४ लाकतािमया  
टेिलफोन : २२६० ८४००  
लाना�का : ५४, आिगया आनािज��र एभे�ु, ६३०१  
टेिलफोन : २४८० ०२६०  
फामागु�ा : १७०, १ अि�िलउ �� ीट ५२८०, पारािल�ी  
टेिलफोन :२३८१ १७२०  
िलमासोल : ३, ८२ रोड ४१५३ , कातोपोिलिमिदया  
टेिलफोन : २५८२ १८९५  
पापोस : १७, िनकु िनकोलाइिद �� ीट ८०१०, पापोस 
 टेिलफोन : २६८२ १६००  
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
 www.mlsi.gov.cy 
  
शरणाथ�ले  �ारे�ी �ूनतम आय सहयोगको लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  �थानीय �लाक काया�लय वा निजकैको  नाग�रक सेवा के�मा 
आवेदन िदन सिक�छ।  साथै १४३४ मा िन:शु� कल गन� पिन सिक�छ। 

रोजगारीका लािग  सहयोग 
  
"हे� �र�ुजी वक� " साइ�समा रहेको संयु�
रा�� संघ शरणाथ� उ�ायु� (UNHCR) देश
काया�लय र साइ�स शरणाथ� प�रषद (CyRC) को
साथ र सहयोग मा ग�रएको एक पहल हो। ।
शरणाथ�लाई रोजगारको मा�म बाट एकीकृत गन�
िडजाइन गरीएको यो अनलाइन मंच हो। 
 
 

www.helprefugeeswork.org 

 
ताजा जानकारी को लागी UNHCR को 

हे� �ेटफम� मा जानुहोस् साथै 
हामीलाई फेसबुक र ि�टर मा फलो 

गनु�होस् । @UNHCRCyprus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िश�ा र भाषा �िश�ण 
 

साइ�समा �ाथिमक र मा�िमक िश�ा अिनवाय� छ। सबै
वग�का लािग िश�ा िन:शु� छ र १५ वष� स� उमेरका लािग
अिनवाय� छ। 
�ीक भाषा िस�ा तपाइँ रोजगारी खो� को लागी मदद ��छ
भने �थािनय समुदाय संग अझ रा�ो संग घुलिमल �न म�त
गद�छ। 
  
�ीक भाषा काय�कममा भना� �न पैसा ला�ैन।  िश�ा र सं�ृित 
म�ालय अ�ग�तको  वय� िश�ा के�ह� मा  स�क�  गन� 
स�ु��छ।  
ठेगाना: िकमोनोस ए� थुिकिददो कन�र अ��पोली, 
िनकोिसया  
टेिलफोन : २२८० ०८०३ 
वेबसाइट : www.moec.gov.cy 
  
िनकोिसया अ�रसां�ृितक के�  
यो िनकोिसया नगरपािलकाको ब�उ�े�ीय के� अ�ग�त
संचािलत छ। यसले िनकोिसया मा ब�े आ�वासीह� को लागी
�ीक भाषा, अं�ेजी भाषा र आईटी पा��म �दान गद�छ। 
टेिलफोन: २२७९ ७८५६ , २२७९ ७८५० 
  
द युिनभिस�टी अफ साइ�स �ुल अफ मोड�न �ीक  
यसले �ीक को सबै �र को लागी अ�रा�ि�� य संर�ण 
लाभाथ�ह� (शरणाथ�) को लागी िन: शु� �ीक क�ाह� 
�दान गद�छ। �थानह� सीिमत छन्। थप जानकारी र आवेदन 
फारम को लागी तपाइँले २२८९ २०२८ मा कल गनु� पन� ��छ। 
वेबसाइट : www.ucy.ac.cy/mogr/en/courses   
ई-मेल : smgreek@ucy.ac.cy 
  
द �ेट ई���ुटन फर फ़द�र एजुकेशन ले पिन िनशु� 
�ीक भाषाका क�ाह� शरणाथ� र शरण खोजकता� को लािग 
साइ�स भ�र संचालन  गद�छ। 
 टेिलफोन: २२८० ०६१८ वा २२८० ०७५७  
 वेबसाइट : www.moec.gov.cy/kie 
 

युएनएचसीआर को िमसन 
  
युएनएचसीआर को �ाथिमक उ�े� शरणाथ�ह�को
भलाई र अिधकारको र�ा गनु� हो। हरेक �ा��ले
शरण खो� र अक� रा� मा सुरि�त शरण पाउने
अिधकारको सुिनि�तता गन� को लागी
युएनएचसीआरले �यास  गद�छ। यस स�भ�मा
यूएनएचसीआरको �यास यस संगठनको िवधान �ारा
अिनवाय� ग�रएको छ साथै शरणाथ�को ��थित र यस
सँग स���त १९६७ को �ोटोकोललाई संयु�
रा�� संघ स�ेलन १९५१ ले िनद�िशत गरेको
छ। युएनएचसीआरको काय�कारी सिमित र संयु�
रा�� संघको महासभाले पिन िववािदत राि�� यता भएका
वा रा�िवहीन र अ� समूहह� संग संगठन को
संल�ता लाई अिधकृत गरेको छ। 
 
युएनएचसीआरले शरणाथ�ह� र अ�लाई पिन
उनीह�को आव�कता साथै उनीह�को जात, धम�,
राजनैितक िबचार वा िल�को आधारमा िन�� ढंगले
सुर�ा र सहायता �दान गद�छ। 
युएनएचसीआरले आ�नो सबै गितिविधमा
बालबािलकाको आव�कता �ित िवशेष �ान िदने
गद�छ साथै मिहला र बािलका को समान अिधकारको
�व��न गन� �यास गद�छ। 
 
युएनएचसीआर सहभािगता को िस�ा� �ित �ितब�
छ जो सव�साधारणको जीवनमा पन� असर �ित परामश�
गरेर मा� िनण�य गन� गद�छ। आ�नो िनण�य िनव�हमा
युएनएचसीआरले सरकारह�, �े�ीय संगठनह�,
अ�रा�ि�� य र गैर सरकारी संगठनह� संग साझेदारी मा
काम गद�छ । 

रोजगारीमा प�ँच 
 

शरणको लािग आवेदन िदएको पिहलो मिहनामा तपाइँले
काम गन� पाउनु ��। �स पिछ तपाइले केिह िनि�त �े�मा
काम गन� अिधकार पाउनु �नेछ। तपाईले �स पिछ निजकै
को �म काया�लय गएर आफुलाई दता� गराउनु पछ� । 
 
दता� गराउन को लािग �म काया�लयमा जाँदा तपाइँले एिलयन
रिज�� ेसन सिट�िफकेट (एिलयन बुक) र शरणको लािग
आवेदन पिछ पाइने पुि� प� (क�रमेसन लेटर ) साथमा
लैजानु पछ� । 
 
िज�ा �म काया�लयह�  
• िनकोिसया : ३, मुिसयु �� ीट १०९७, 
टेिलफोन: २२४० ३००० 
•िलमासोल : ८०, 80 �ा�िलन �जेभे� एभे�ु , ३०११ 
टेिलफोन: २५८२ ७३५३ 
• पापोस : १, आइयु �ाइ�रदोनोस �� ीट ८०२१
टेिलफोन .: २६८२ १६५८ 
•लाना�का : िफिलयोस िसग�रदेस �� ीट ६०२३
टेिलफोन : २४८० ५३१२
• फामागु�ा : ४९, आ�ोपोिलयस �� ीट ५३८०
टेिलफोन .: २३८१ २०५२ 
 
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
http://www.mlsi.gov.cy 
 
थप जानकारी र रोजगारी बारे स�ाह को लािग यो पचा�
को पछाडीको भागमा रहेको कुनै पिन एक संघसं�था
संग स�क� गन� सिक�छ। 

शरणको लािग आवेदन 
यिद तपाइँ ले अ�ाचारको डरले वा जीवन�ित ग�ीर �ने ध��क वा 
�तं�ता को डरले आ�नो देश छोड्नु भएको छ भने तपाइँ साइ�स 
मा शरण को लागी आवेदन िदएर अ�रा�ि�� य सुर�ा खो� 
स�ु��छ।  शरण खोिज को आवेदन हेन� स���त िनकाय भनेको 
आ��रक म�ालयको मातहत को शरण सेवा (असाइलम सिभ�स) 
हो। 
 ७०, आच� मका�रयु ३, अफेिमया हाउस, १०७७ िनकोिसया  
टेिलफोन : २२४४ ५२४५  ई-मेल : info@asylum.moi.gov.cy 
 
आवेदन िदन तपाइँ आ�नो िज�ाको अ�ागमन �हरीमा पिन जान 
स�ु �नेछ। 
  

िनकोिसया : ६, अगामे�ोनोस �� ीट। २४११ इ�गोमी 
टेिलफोन : २२८० २३५३  
लाना�का : ३४ तासोस िमट्सोपुलोस एभे�ु, ६०२७  
टेिलफोन :२४८० ४२३३  
िलमासोल : २२३ �ा�िलन �जेभे� �� ीट, ३०४६ 
जजाकी टेिलफोन : २५८० ५२००  
पापोस : कन�र कािन�ोस ए� एिल�े� भेिनजेलु, 
िनकोलाऊ कोट�, ८०२१ पापोस  
टेिलफोन : २६८० ६२००  
फामागु�ा : ८३, इिल�े�रस �� ीट, टातोलोस िब��ंग, 
५३८० धेिन�या टेिलफोन :२३८० ३२८९  

  
जब तपाईले शरण को लािग आवेदन िदनु ��छ, यिद तपाइँसँग 
ब�े आवास छैन भने तपाइँले स���त अि�कारीह�लाई 
सूिचत गनु� पछ�   तब तपाइँलाई एक �रसे�शन से�र मा 
पठाइ�छ। 

सामािजक सहायता 
शरण चाहने वा शरणाथ� जो संग आय वा जीिवकोपाज�न को कुनै 
अ� साधन छैन भने  सामािजक सहायता को लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  तपाइँको िज�ाको क�ाण काया�लय (वेलफेयर अिफस) 
मा तपाइँको आवेदन पेश गनु� पछ� । 
  
िनकोिसया : २३, के�िड �� ीट, २३१४ लाकतािमया  
टेिलफोन : २२६० ८४००  
लाना�का : ५४, आिगया आनािज��र एभे�ु, ६३०१  
टेिलफोन : २४८० ०२६०  
फामागु�ा : १७०, १ अि�िलउ �� ीट ५२८०, पारािल�ी  
टेिलफोन :२३८१ १७२०  
िलमासोल : ३, ८२ रोड ४१५३ , कातोपोिलिमिदया  
टेिलफोन : २५८२ १८९५  
पापोस : १७, िनकु िनकोलाइिद �� ीट ८०१०, पापोस 
 टेिलफोन : २६८२ १६००  
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
 www.mlsi.gov.cy 
  
शरणाथ�ले  �ारे�ी �ूनतम आय सहयोगको लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  �थानीय �लाक काया�लय वा निजकैको  नाग�रक सेवा के�मा 
आवेदन िदन सिक�छ।  साथै १४३४ मा िन:शु� कल गन� पिन सिक�छ। 

रोजगारीका लािग  सहयोग 
  
"हे� �र�ुजी वक� " साइ�समा रहेको संयु�
रा�� संघ शरणाथ� उ�ायु� (UNHCR) देश
काया�लय र साइ�स शरणाथ� प�रषद (CyRC) को
साथ र सहयोग मा ग�रएको एक पहल हो। ।
शरणाथ�लाई रोजगारको मा�म बाट एकीकृत गन�
िडजाइन गरीएको यो अनलाइन मंच हो। 
 
 

www.helprefugeeswork.org 

 
ताजा जानकारी को लागी UNHCR को 

हे� �ेटफम� मा जानुहोस् साथै 
हामीलाई फेसबुक र ि�टर मा फलो 

गनु�होस् । @UNHCRCyprus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िश�ा र भाषा �िश�ण 
 

साइ�समा �ाथिमक र मा�िमक िश�ा अिनवाय� छ। सबै
वग�का लािग िश�ा िन:शु� छ र १५ वष� स� उमेरका लािग
अिनवाय� छ। 
�ीक भाषा िस�ा तपाइँ रोजगारी खो� को लागी मदद ��छ
भने �थािनय समुदाय संग अझ रा�ो संग घुलिमल �न म�त
गद�छ। 
  
�ीक भाषा काय�कममा भना� �न पैसा ला�ैन।  िश�ा र सं�ृित 
म�ालय अ�ग�तको  वय� िश�ा के�ह� मा  स�क�  गन� 
स�ु��छ।  
ठेगाना: िकमोनोस ए� थुिकिददो कन�र अ��पोली, 
िनकोिसया  
टेिलफोन : २२८० ०८०३ 
वेबसाइट : www.moec.gov.cy 
  
िनकोिसया अ�रसां�ृितक के�  
यो िनकोिसया नगरपािलकाको ब�उ�े�ीय के� अ�ग�त
संचािलत छ। यसले िनकोिसया मा ब�े आ�वासीह� को लागी
�ीक भाषा, अं�ेजी भाषा र आईटी पा��म �दान गद�छ। 
टेिलफोन: २२७९ ७८५६ , २२७९ ७८५० 
  
द युिनभिस�टी अफ साइ�स �ुल अफ मोड�न �ीक  
यसले �ीक को सबै �र को लागी अ�रा�ि�� य संर�ण 
लाभाथ�ह� (शरणाथ�) को लागी िन: शु� �ीक क�ाह� 
�दान गद�छ। �थानह� सीिमत छन्। थप जानकारी र आवेदन 
फारम को लागी तपाइँले २२८९ २०२८ मा कल गनु� पन� ��छ। 
वेबसाइट : www.ucy.ac.cy/mogr/en/courses   
ई-मेल : smgreek@ucy.ac.cy 
  
द �ेट ई���ुटन फर फ़द�र एजुकेशन ले पिन िनशु� 
�ीक भाषाका क�ाह� शरणाथ� र शरण खोजकता� को लािग 
साइ�स भ�र संचालन  गद�छ। 
 टेिलफोन: २२८० ०६१८ वा २२८० ०७५७  
 वेबसाइट : www.moec.gov.cy/kie 
 

युएनएचसीआर को िमसन 
  
युएनएचसीआर को �ाथिमक उ�े� शरणाथ�ह�को
भलाई र अिधकारको र�ा गनु� हो। हरेक �ा��ले
शरण खो� र अक� रा� मा सुरि�त शरण पाउने
अिधकारको सुिनि�तता गन� को लागी
युएनएचसीआरले �यास  गद�छ। यस स�भ�मा
यूएनएचसीआरको �यास यस संगठनको िवधान �ारा
अिनवाय� ग�रएको छ साथै शरणाथ�को ��थित र यस
सँग स���त १९६७ को �ोटोकोललाई संयु�
रा�� संघ स�ेलन १९५१ ले िनद�िशत गरेको
छ। युएनएचसीआरको काय�कारी सिमित र संयु�
रा�� संघको महासभाले पिन िववािदत राि�� यता भएका
वा रा�िवहीन र अ� समूहह� संग संगठन को
संल�ता लाई अिधकृत गरेको छ। 
 
युएनएचसीआरले शरणाथ�ह� र अ�लाई पिन
उनीह�को आव�कता साथै उनीह�को जात, धम�,
राजनैितक िबचार वा िल�को आधारमा िन�� ढंगले
सुर�ा र सहायता �दान गद�छ। 
युएनएचसीआरले आ�नो सबै गितिविधमा
बालबािलकाको आव�कता �ित िवशेष �ान िदने
गद�छ साथै मिहला र बािलका को समान अिधकारको
�व��न गन� �यास गद�छ। 
 
युएनएचसीआर सहभािगता को िस�ा� �ित �ितब�
छ जो सव�साधारणको जीवनमा पन� असर �ित परामश�
गरेर मा� िनण�य गन� गद�छ। आ�नो िनण�य िनव�हमा
युएनएचसीआरले सरकारह�, �े�ीय संगठनह�,
अ�रा�ि�� य र गैर सरकारी संगठनह� संग साझेदारी मा
काम गद�छ । 

रोजगारीमा प�ँच 
 

शरणको लािग आवेदन िदएको पिहलो मिहनामा तपाइँले
काम गन� पाउनु ��। �स पिछ तपाइले केिह िनि�त �े�मा
काम गन� अिधकार पाउनु �नेछ। तपाईले �स पिछ निजकै
को �म काया�लय गएर आफुलाई दता� गराउनु पछ� । 
 
दता� गराउन को लािग �म काया�लयमा जाँदा तपाइँले एिलयन
रिज�� ेसन सिट�िफकेट (एिलयन बुक) र शरणको लािग
आवेदन पिछ पाइने पुि� प� (क�रमेसन लेटर ) साथमा
लैजानु पछ� । 
 
िज�ा �म काया�लयह�  
• िनकोिसया : ३, मुिसयु �� ीट १०९७, 
टेिलफोन: २२४० ३००० 
•िलमासोल : ८०, 80 �ा�िलन �जेभे� एभे�ु , ३०११ 
टेिलफोन: २५८२ ७३५३ 
• पापोस : १, आइयु �ाइ�रदोनोस �� ीट ८०२१
टेिलफोन .: २६८२ १६५८ 
•लाना�का : िफिलयोस िसग�रदेस �� ीट ६०२३
टेिलफोन : २४८० ५३१२
• फामागु�ा : ४९, आ�ोपोिलयस �� ीट ५३८०
टेिलफोन .: २३८१ २०५२ 
 
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
http://www.mlsi.gov.cy 
 
थप जानकारी र रोजगारी बारे स�ाह को लािग यो पचा�
को पछाडीको भागमा रहेको कुनै पिन एक संघसं�था
संग स�क� गन� सिक�छ। 

शरणको लािग आवेदन 
यिद तपाइँ ले अ�ाचारको डरले वा जीवन�ित ग�ीर �ने ध��क वा 
�तं�ता को डरले आ�नो देश छोड्नु भएको छ भने तपाइँ साइ�स 
मा शरण को लागी आवेदन िदएर अ�रा�ि�� य सुर�ा खो� 
स�ु��छ।  शरण खोिज को आवेदन हेन� स���त िनकाय भनेको 
आ��रक म�ालयको मातहत को शरण सेवा (असाइलम सिभ�स) 
हो। 
 ७०, आच� मका�रयु ३, अफेिमया हाउस, १०७७ िनकोिसया  
टेिलफोन : २२४४ ५२४५  ई-मेल : info@asylum.moi.gov.cy 
 
आवेदन िदन तपाइँ आ�नो िज�ाको अ�ागमन �हरीमा पिन जान 
स�ु �नेछ। 
  

िनकोिसया : ६, अगामे�ोनोस �� ीट। २४११ इ�गोमी 
टेिलफोन : २२८० २३५३  
लाना�का : ३४ तासोस िमट्सोपुलोस एभे�ु, ६०२७  
टेिलफोन :२४८० ४२३३  
िलमासोल : २२३ �ा�िलन �जेभे� �� ीट, ३०४६ 
जजाकी टेिलफोन : २५८० ५२००  
पापोस : कन�र कािन�ोस ए� एिल�े� भेिनजेलु, 
िनकोलाऊ कोट�, ८०२१ पापोस  
टेिलफोन : २६८० ६२००  
फामागु�ा : ८३, इिल�े�रस �� ीट, टातोलोस िब��ंग, 
५३८० धेिन�या टेिलफोन :२३८० ३२८९  

  
जब तपाईले शरण को लािग आवेदन िदनु ��छ, यिद तपाइँसँग 
ब�े आवास छैन भने तपाइँले स���त अि�कारीह�लाई 
सूिचत गनु� पछ�   तब तपाइँलाई एक �रसे�शन से�र मा 
पठाइ�छ। 

सामािजक सहायता 
शरण चाहने वा शरणाथ� जो संग आय वा जीिवकोपाज�न को कुनै 
अ� साधन छैन भने  सामािजक सहायता को लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  तपाइँको िज�ाको क�ाण काया�लय (वेलफेयर अिफस) 
मा तपाइँको आवेदन पेश गनु� पछ� । 
  
िनकोिसया : २३, के�िड �� ीट, २३१४ लाकतािमया  
टेिलफोन : २२६० ८४००  
लाना�का : ५४, आिगया आनािज��र एभे�ु, ६३०१  
टेिलफोन : २४८० ०२६०  
फामागु�ा : १७०, १ अि�िलउ �� ीट ५२८०, पारािल�ी  
टेिलफोन :२३८१ १७२०  
िलमासोल : ३, ८२ रोड ४१५३ , कातोपोिलिमिदया  
टेिलफोन : २५८२ १८९५  
पापोस : १७, िनकु िनकोलाइिद �� ीट ८०१०, पापोस 
 टेिलफोन : २६८२ १६००  
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
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शरणाथ�ले  �ारे�ी �ूनतम आय सहयोगको लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  �थानीय �लाक काया�लय वा निजकैको  नाग�रक सेवा के�मा 
आवेदन िदन सिक�छ।  साथै १४३४ मा िन:शु� कल गन� पिन सिक�छ। 

रोजगारीका लािग  सहयोग 
  
"हे� �र�ुजी वक� " साइ�समा रहेको संयु�
रा�� संघ शरणाथ� उ�ायु� (UNHCR) देश
काया�लय र साइ�स शरणाथ� प�रषद (CyRC) को
साथ र सहयोग मा ग�रएको एक पहल हो। ।
शरणाथ�लाई रोजगारको मा�म बाट एकीकृत गन�
िडजाइन गरीएको यो अनलाइन मंच हो। 
 
 

www.helprefugeeswork.org 

 
ताजा जानकारी को लागी UNHCR को 

हे� �ेटफम� मा जानुहोस् साथै 
हामीलाई फेसबुक र ि�टर मा फलो 

गनु�होस् । @UNHCRCyprus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िश�ा र भाषा �िश�ण 
 

साइ�समा �ाथिमक र मा�िमक िश�ा अिनवाय� छ। सबै
वग�का लािग िश�ा िन:शु� छ र १५ वष� स� उमेरका लािग
अिनवाय� छ। 
�ीक भाषा िस�ा तपाइँ रोजगारी खो� को लागी मदद ��छ
भने �थािनय समुदाय संग अझ रा�ो संग घुलिमल �न म�त
गद�छ। 
  
�ीक भाषा काय�कममा भना� �न पैसा ला�ैन।  िश�ा र सं�ृित 
म�ालय अ�ग�तको  वय� िश�ा के�ह� मा  स�क�  गन� 
स�ु��छ।  
ठेगाना: िकमोनोस ए� थुिकिददो कन�र अ��पोली, 
िनकोिसया  
टेिलफोन : २२८० ०८०३ 
वेबसाइट : www.moec.gov.cy 
  
िनकोिसया अ�रसां�ृितक के�  
यो िनकोिसया नगरपािलकाको ब�उ�े�ीय के� अ�ग�त
संचािलत छ। यसले िनकोिसया मा ब�े आ�वासीह� को लागी
�ीक भाषा, अं�ेजी भाषा र आईटी पा��म �दान गद�छ। 
टेिलफोन: २२७९ ७८५६ , २२७९ ७८५० 
  
द युिनभिस�टी अफ साइ�स �ुल अफ मोड�न �ीक  
यसले �ीक को सबै �र को लागी अ�रा�ि�� य संर�ण 
लाभाथ�ह� (शरणाथ�) को लागी िन: शु� �ीक क�ाह� 
�दान गद�छ। �थानह� सीिमत छन्। थप जानकारी र आवेदन 
फारम को लागी तपाइँले २२८९ २०२८ मा कल गनु� पन� ��छ। 
वेबसाइट : www.ucy.ac.cy/mogr/en/courses   
ई-मेल : smgreek@ucy.ac.cy 
  
द �ेट ई���ुटन फर फ़द�र एजुकेशन ले पिन िनशु� 
�ीक भाषाका क�ाह� शरणाथ� र शरण खोजकता� को लािग 
साइ�स भ�र संचालन  गद�छ। 
 टेिलफोन: २२८० ०६१८ वा २२८० ०७५७  
 वेबसाइट : www.moec.gov.cy/kie 
 

युएनएचसीआर को िमसन 
  
युएनएचसीआर को �ाथिमक उ�े� शरणाथ�ह�को
भलाई र अिधकारको र�ा गनु� हो। हरेक �ा��ले
शरण खो� र अक� रा� मा सुरि�त शरण पाउने
अिधकारको सुिनि�तता गन� को लागी
युएनएचसीआरले �यास  गद�छ। यस स�भ�मा
यूएनएचसीआरको �यास यस संगठनको िवधान �ारा
अिनवाय� ग�रएको छ साथै शरणाथ�को ��थित र यस
सँग स���त १९६७ को �ोटोकोललाई संयु�
रा�� संघ स�ेलन १९५१ ले िनद�िशत गरेको
छ। युएनएचसीआरको काय�कारी सिमित र संयु�
रा�� संघको महासभाले पिन िववािदत राि�� यता भएका
वा रा�िवहीन र अ� समूहह� संग संगठन को
संल�ता लाई अिधकृत गरेको छ। 
 
युएनएचसीआरले शरणाथ�ह� र अ�लाई पिन
उनीह�को आव�कता साथै उनीह�को जात, धम�,
राजनैितक िबचार वा िल�को आधारमा िन�� ढंगले
सुर�ा र सहायता �दान गद�छ। 
युएनएचसीआरले आ�नो सबै गितिविधमा
बालबािलकाको आव�कता �ित िवशेष �ान िदने
गद�छ साथै मिहला र बािलका को समान अिधकारको
�व��न गन� �यास गद�छ। 
 
युएनएचसीआर सहभािगता को िस�ा� �ित �ितब�
छ जो सव�साधारणको जीवनमा पन� असर �ित परामश�
गरेर मा� िनण�य गन� गद�छ। आ�नो िनण�य िनव�हमा
युएनएचसीआरले सरकारह�, �े�ीय संगठनह�,
अ�रा�ि�� य र गैर सरकारी संगठनह� संग साझेदारी मा
काम गद�छ । 

रोजगारीमा प�ँच 
 

शरणको लािग आवेदन िदएको पिहलो मिहनामा तपाइँले
काम गन� पाउनु ��। �स पिछ तपाइले केिह िनि�त �े�मा
काम गन� अिधकार पाउनु �नेछ। तपाईले �स पिछ निजकै
को �म काया�लय गएर आफुलाई दता� गराउनु पछ� । 
 
दता� गराउन को लािग �म काया�लयमा जाँदा तपाइँले एिलयन
रिज�� ेसन सिट�िफकेट (एिलयन बुक) र शरणको लािग
आवेदन पिछ पाइने पुि� प� (क�रमेसन लेटर ) साथमा
लैजानु पछ� । 
 
िज�ा �म काया�लयह�  
• िनकोिसया : ३, मुिसयु �� ीट १०९७, 
टेिलफोन: २२४० ३००० 
•िलमासोल : ८०, 80 �ा�िलन �जेभे� एभे�ु , ३०११ 
टेिलफोन: २५८२ ७३५३ 
• पापोस : १, आइयु �ाइ�रदोनोस �� ीट ८०२१
टेिलफोन .: २६८२ १६५८ 
•लाना�का : िफिलयोस िसग�रदेस �� ीट ६०२३
टेिलफोन : २४८० ५३१२
• फामागु�ा : ४९, आ�ोपोिलयस �� ीट ५३८०
टेिलफोन .: २३८१ २०५२ 
 
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
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थप जानकारी र रोजगारी बारे स�ाह को लािग यो पचा�
को पछाडीको भागमा रहेको कुनै पिन एक संघसं�था
संग स�क� गन� सिक�छ। 

शरणको लािग आवेदन 
यिद तपाइँ ले अ�ाचारको डरले वा जीवन�ित ग�ीर �ने ध��क वा 
�तं�ता को डरले आ�नो देश छोड्नु भएको छ भने तपाइँ साइ�स 
मा शरण को लागी आवेदन िदएर अ�रा�ि�� य सुर�ा खो� 
स�ु��छ।  शरण खोिज को आवेदन हेन� स���त िनकाय भनेको 
आ��रक म�ालयको मातहत को शरण सेवा (असाइलम सिभ�स) 
हो। 
 ७०, आच� मका�रयु ३, अफेिमया हाउस, १०७७ िनकोिसया  
टेिलफोन : २२४४ ५२४५  ई-मेल : info@asylum.moi.gov.cy 
 
आवेदन िदन तपाइँ आ�नो िज�ाको अ�ागमन �हरीमा पिन जान 
स�ु �नेछ। 
  

िनकोिसया : ६, अगामे�ोनोस �� ीट। २४११ इ�गोमी 
टेिलफोन : २२८० २३५३  
लाना�का : ३४ तासोस िमट्सोपुलोस एभे�ु, ६०२७  
टेिलफोन :२४८० ४२३३  
िलमासोल : २२३ �ा�िलन �जेभे� �� ीट, ३०४६ 
जजाकी टेिलफोन : २५८० ५२००  
पापोस : कन�र कािन�ोस ए� एिल�े� भेिनजेलु, 
िनकोलाऊ कोट�, ८०२१ पापोस  
टेिलफोन : २६८० ६२००  
फामागु�ा : ८३, इिल�े�रस �� ीट, टातोलोस िब��ंग, 
५३८० धेिन�या टेिलफोन :२३८० ३२८९  

  
जब तपाईले शरण को लािग आवेदन िदनु ��छ, यिद तपाइँसँग 
ब�े आवास छैन भने तपाइँले स���त अि�कारीह�लाई 
सूिचत गनु� पछ�   तब तपाइँलाई एक �रसे�शन से�र मा 
पठाइ�छ। 

सामािजक सहायता 
शरण चाहने वा शरणाथ� जो संग आय वा जीिवकोपाज�न को कुनै 
अ� साधन छैन भने  सामािजक सहायता को लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  तपाइँको िज�ाको क�ाण काया�लय (वेलफेयर अिफस) 
मा तपाइँको आवेदन पेश गनु� पछ� । 
  
िनकोिसया : २३, के�िड �� ीट, २३१४ लाकतािमया  
टेिलफोन : २२६० ८४००  
लाना�का : ५४, आिगया आनािज��र एभे�ु, ६३०१  
टेिलफोन : २४८० ०२६०  
फामागु�ा : १७०, १ अि�िलउ �� ीट ५२८०, पारािल�ी  
टेिलफोन :२३८१ १७२०  
िलमासोल : ३, ८२ रोड ४१५३ , कातोपोिलिमिदया  
टेिलफोन : २५८२ १८९५  
पापोस : १७, िनकु िनकोलाइिद �� ीट ८०१०, पापोस 
 टेिलफोन : २६८२ १६००  
ठेगानाह� को पूण� िववरण हेन� यो वेबसाइट हेनु�होस्। 
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शरणाथ�ले  �ारे�ी �ूनतम आय सहयोगको लागी आवेदन िदन 
स�छन्।  �थानीय �लाक काया�लय वा निजकैको  नाग�रक सेवा के�मा 
आवेदन िदन सिक�छ।  साथै १४३४ मा िन:शु� कल गन� पिन सिक�छ। 

रोजगारीका लािग  सहयोग 
  
"हे� �र�ुजी वक� " साइ�समा रहेको संयु�
रा�� संघ शरणाथ� उ�ायु� (UNHCR) देश
काया�लय र साइ�स शरणाथ� प�रषद (CyRC) को
साथ र सहयोग मा ग�रएको एक पहल हो। ।
शरणाथ�लाई रोजगारको मा�म बाट एकीकृत गन�
िडजाइन गरीएको यो अनलाइन मंच हो। 
 
 

www.helprefugeeswork.org 

 
ताजा जानकारी को लागी UNHCR को 

हे� �ेटफम� मा जानुहोस् साथै 
हामीलाई फेसबुक र ि�टर मा फलो 

गनु�होस् । @UNHCRCyprus 


