
පිළිබඳ දැැනුවත් කිරීමේ� 
මාාර්මේ�ෝපමේේශය

ඊදුල් අල්හාා දින 
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මෙ�� �ාර්මෙ�ෝපමෙේශය පහාත භාාෂාාවලින් 
ලබාා �ත හාැකි අතර ඔබාට ඒවා �ත ක්ලික් 
කිරීමෙ�න් බාා�ත කළ හාැකි ය:

ARENG

BEN
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SPN
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HAU
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SIN
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Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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පටුන

 
.

නහ්ර් දිනමේ� වත් 
පිළිමේවත්

නහ්ර් දිනයට මේයදුනු වත් 
පිළිමේවත් පිළි මේවලට ඉටු 
කිරීමා අනිවාර්ය වන්මේන් දැ? 

නහ්ර් දිනය

ජ�රතුල් අකබාවට �ල් 
කැට විසි කිරීමා
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තක්බීර් පැවසීමා

හේයු නමාැති  සත්ව 
කැපය

සත්ව කැපය ලබා 
දීමේ� ව�කීමා මේවනත් 
අමේයකුට පැවරීමා

හේයු නමාැති  සත්ව 
කැපය ලබා දීමා අනිවාර්ය 
වන්මේන් කා හට දැ?

හිස මුඩු කිරීමා සහ 
හිසමේකස් මේකාට කිරීමා

හිස මුඩු කිරීමේ� මේහෝ හිස 
මේකස් කපන ස්ථාානය
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ආමේරෝ�යමාත් පරිදි 
හිසමේකස් කැපීමා සඳහා 
උපමේදැස්

ඉහ්රා� තත්ත්වමේයන් 
බැහැර වීමා

විදුලි පඩිමේපළ

හර� මේවත පැමිණීමාට 
මේපර වැදැ�ත් පණිවිඩ 
කිහිපයක්

තවාෆුල් ඉෆාාළා
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තවාෆුල් ඉෆාාළා අවසන් 
කළ පසු සඊ කර්තවයය 
අනිවාර්ය වන්මේන් කා හට දැ?

හර� මේවත පැමිමේ�න 
අය සඳහා උපමේදැස් 
කිහිපයක්

උපමේදැස් සහ අනතුරු 
ඇඟවී�

සහන සත්කාර ඒකක

මේපාදු පිරිසිදුකමා 
�ැන සැලකිලිමාත් 
වීමා

වැද�ත් 
අංක

6



 
 
 

නහ්ර් දිනය
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ජමරතුල් අකබාාවට ගල් 
කැට විසි කිරීම.

හිස මුඩු කිරීම හෝ�ෝ හිස 
හෝකස් හෝකාට කිරීම.

 

�ද්යූ නම් සත්ව කැපය අනිවාර්ය වූ අය 
එය ඉටු කිරීම.

�ජ් හි අනිවාර්ය 
තවාෆය.

නහ්ර් දිනමේ� 
වත්පිළිමේවත්
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නහ්ර් දිනයට මෙයදුනු වත් පිළිමෙවත් 
අනුපිළිමෙවලින් මෙතාරව  කලින් මෙහාෝ පසුව ඉටු 
කිරී�

අල්ලාාහ්හෝ� දූතයාහෝ�ෝ වන්දනාකරුවන්හෝ� 
ප�සුව තකා නහ්ර් දිනයට හෝයදුනු වත් 
පිළිහෝවත් අනුපිළිහෝවලින් හෝතාරව  කලින් හෝ�ෝ 
පසුව ඉටු කිරීමට අවසර දුන්�.

නහ්ර් දිනයට මෙයදුනු වත්
පිළිමෙවත් පිළි මෙවලට කිරී�

අනිවාර්ය වන්මෙන් ද? 
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වන්දනාකරු ඒ වත් පිළිහෝවත් ස� ඒවාහෝ� හෝේලාාවන් 
සකස් කිරීහෝම්දී ඔහුහෝ� ආයතනහෝ� වැඩසට�න 
අනුගමනය කළ යුතු ය. මන්ද එහි ඔහුට ස� හෝසසු 
වන්දනාකරුවන්ට ප�සුව ඇති අතර අල්ලාාහ් දුන් 
අවසරය ස� ඔහු අපට ලාබාා දුන් ප�සුව පිළිගැනීම 
එහි ඇත.
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ජමරතුල් අකබාා යනු මිනාා සහ මුස්දලිෆාා 
සිට පැැමිණෙ�නා අයකුට හමුවනා තුන්වනා 
ජම්රා ව ණෙේ. මක්කාවට ආසන්නාතම 
ජම්රාව එය ණෙේ.

ණෙමයට ජම්රතුල් අකබාා ණෙමන්ම 
ජම්රතුල් කුබ්රා යනුණෙවන් ද කියනු 
ලැැණෙබ්.

ජ�රතුල් අකබාවට �ල් 
කැට විසි කිරීමා
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වන්දනාාකරු තමා විසින් විසි කරනා සෑම 
ගල් කැටයක් සමඟම තක්බීර් කියමින් 
මුස්දලිෆාාණෙවන් ණෙහෝ ඔහු යනා ගමණෙන්දී අහුලැා 
ගත් ගල් කැට හතක්  ඒ ණෙවත විසි කරයි.

ජ�රතුල් අකබා

ගල් කැට විසි කිරීම පිළිබාඳ වැඩි 
විස්තර සඳ�ා, ජමරාත් පිළිබාඳ 

මාර්හෝගෝපහෝද්ශය බාාගත කර ගන්න. 
මේමාතැන ක්ලික් කරන්න.
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විසි කළ යුතු මේේලාව

මුස්දලිෆාහෝවන් රාත්රිහෝ� පිටත්ව පැමිණි පසු 
ජම්රතුල් අකබාාවට ගල් කැට විසි කළ යුතුයි.

විසි කළ යුතු මේේලාමේේ ආර�භය

 
 

අවසන් මේේලාව
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ඒ හෝවත යාහෝම් දී ඔබාට තදබාදයකට හෝ�ෝ 
හෝතරපීමකට මුහු� දීමට සිදු විය �ැකි ය. 
එබාැවින් අල්ලාාහ්හෝ� අහෝනකුත් අමුත්තන් සමඟ 
සන්සුන්ව, මෘදු ව ස� ආචාාරශීලී ව �ැසිරීමට 
සැලාකිලිමත් වන්න.

වන්දනාකරු තම ආයතනයට අදාළ ගල් කැට 
විසි කිරීහෝම් නියමිත හෝේලාාවට අනුගත විය යුතු 
ය. මන්ද හෝේලාාව වියවුල් වීහෝමන් තදබාදයක් ඇති 
වී තමාට ස� වන්දනාකරුවන්ට �ානියක් සිදු 
වීමට �ැකි ය.
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ජම්රතුල් අකබාාවට ගල් කැට විසි කර අවසන් කිරීමත් 
සමඟ තල්බියා පැවසීහෝම් කාලා අවකාශය අවසන් හෝේ. 
එබාැවින් සෑම අනිවාර්ය සලාාතයකට පසුවත් අහෝනකුත් 
හෝේලාාවන්වලාදීත් අල්ලාාහ් ව මහිමයට පත් කර, ඔහුව 
හෝමහෝනහි කර, සියල්ලා ප�සු කර දුන් ඔහුට පැසසුම් කරනු 
වස් තක්බීර් පැවසීම එතැන් සිට ඔහුට ආගමානුකූලා හෝේ.

අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් 

වලිල්ලාහිල් හ�ේ.

නැතමේහාත්

අල්ලාහු අක්බර් කබීරා, වල්හ�දු ලිල්ලාහු 
කසීරා, වසුබ්හානල්ලාහි බුක්රතන් වඅසීලා. 

තක්බීර් පැවසීමා
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හෝමම උතුම් දිනහෝ� වන්දනාකරුට සත්ව කැපයක් 
අනිවාර්ය වී තිහෝේ නම් ඔහු එය ඉටු කළ යුතුයි.

 
 
 
 

හේයු නමාැති  
සත්ව කැපය
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හාේයු න�ැති  සත්ව කැපය ලබාා දී�ට 
මෙහ්තුව.

1. අල්ලාාහ්ට සමීප වීම ස� ඔහු හෝකහෝරහි 
ආදරය පිළිබිඹු කිරීම.

2. දුගී දුප්පතුන්ට ස� අගහිඟකම් ඇති 
අයට උපකාර කිරීම.

3.  
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වන්දනාකරුවන්මෙ�න් වර්� මෙදකකට එය 
අනිවාර්ය මෙේ:

1.   
 
 
 

2.   
 

හේයු නමාැති  සත්ව 
කැපය ලබා දීමා අනිවාර්ය 

වන්මේන් කා හට දැ?

19



එය ඔටුවන්, �වයින්, බාැටළුවන් හෝ�ෝ එළුවන් වැනි 
හෝගාවිපළ සතුන්හෝගන් විය යුතුයි. 

20



සත්ව කැපය ලබා 
දීමේ� ව�කීමා මේවනත් 

අමේයකුට පැවරීමා
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අන්තර්ජාලාය �ර�ා �ද්යු 
වවුචාරයක් මිලාදී ගැනීමට ස� ඒ 

වගකීම පැවරීමට 

හෝමහි ක්ලික් කරන්න.
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ජම්රතුල් අකබාාවට ගල් කැට විසි හෝකාට, අවසන් 
වූ පසු වන්දනාකරුට හිස මුඩු කිරීම හෝ�ෝ හිසහෝකස් 
හෝකාට කර කපා දැමීම ආගමානුකූලා හෝේ. 

කාන්තාව ඇහෝ� හිසහෝකස් එකතු කර ඉන් හෝකාටසක් 
(හෝසන්ටිමීටර 2 ක් පම�) කපා �රී.

මේ� සියල්ල අල්ලාහ් මේවත සමීප වීමේ� අරමුණින් 
සහ ඔහු උත්කර්ෂයට පත් කිරීමේ� අරමුණින් සිදු 
කරනු ලැමේබ්.

හිස මුඩු කිරීමා සහ 
හිසමේකස් මේකාට කිරීමා
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�ජ් ඉටු කරන්නා අල්ලාාහ් නමදින්හෝනකි. ඔහුහෝ� 
අ�ට යට�ත් ප�ත් වන අහෝයකි. ඔහු ඉහ්රාම් 
තත්ත්වහෝ� සිටින විට හිසහෝකස් කැපීම වළකන ලාදී. 
ඔහු එයට කීකරු හෝේ. පසුව ඔහුට හිස මුඩු කරන 
හෝලාස හෝ�ෝ හිස හෝකස් හෝකාට කර කපා දමන හෝලාස 
හෝ�ෝ අ� කරනු ලාබායි. ඔහු එයටත් කීකරු හෝේ.
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හිස මුඩු කිරීමේ� මේහෝ 
හිස මේකස් කපන 

ස්ථාානය
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 ¨ එක් වරක් පම�ක් භාවිත කරන 
ප්ලාාස්ටික් �ැන්ඩ්ල් සහිත 
හෝර්සරයක් ඔහු භාවිත කරන බාව.

 ¨ ඔබාට හෝපර සිටි අයහෝ� හිසහෝකස් 
කැපූ පසු හිසහෝකස් කැපීහෝම් උපාංග 
මාරු කර අලුතින් ඒ උපාංග හෝගනා 
බාව.

 ¨ ඔහු හිස හෝකස් කැපීමට හෝපර සබාන් 
�ා වතුහෝරන් අත් හෝසෝදා ගත් බාව.

හිසමෙකස් කපන්නා ළඟ තිබිය යුතු මෙ� 
කරුණු තහාවුරු කර �න්න:
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හිස මුඩු කිරීම ස� හිස හෝකස් හෝකාට කිරීම සිදු කළ 
පසු වන්දනාකරු පළමු බාැ�ැර වීම සිදු කරනු ඇත. 
හෝමය අර්ධ බාැ�ැර වීමකි. එබාැවින් සංසර්ගහෝ� 
හෝයදීම �ැර ඉහ්රාම් තත්ත්වහෝ� දී ඔහුට ත�නම් වූ 
සියල්ලා හෝමතැන් සිට ඔහුට අනුමත හෝේ.

ඉහ්රා� තත්ත්වමේයන් 
බැහැර වීමා
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ඊද් දිනහෝයහි නාන ස්ථාානවලා  ස්නානය 
කිරීහෝම් දී ඔහෝේ  හෝපෞද්ගලික හෝද්වල් අමතක 
වීම ස� නැතිවීම ගැන පහෝරස්සම් වන්න. එය 
රැහෝගන යාමට හෝ�ෝ  ආරක්ෂිත ස්ථාානයක 
තබාා ගැනීමට වග බාලාා ගන්න.
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�ජ් වන්දනාකරු තවාෆ් ඉටු කිරීමට නියමිත 
හෝේලාාව දැන හෝගන ඔහු පැමිණි ආයතන සමඟ 
පූර්� සම්බාන්ධීකර�හෝයන් පසුව �රම් හෝවත 
යා යුතුයි.  තවද මිනාහි ඔහුහෝ� නවාතැන පිහිටි 
ස්ථාානය පැ�ැදිලිව දැන ගත යුතුයි. 

හර� මේවත පැමිණීමාට මේපර 
වැදැ�ත් පණිවිඩ කිහිපයක්
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උම්රා අවසන් කිරීහෝමන් පසු රැස්වන ස්ථාානය 
ස� බාස් නැවතුම් ස්ථාානය හෝ�ාඳින් මතක තබාා 
ගන්න.

අවධාානයයි: මෂාාඉර් දුම්රිය �රම් හෝවත          
හෝනා යයි. �රම් හෝවත ගමන් කිරීම සඳ�ා බාස් 
රථා හෝස්වා සම�ර ආයතනය මඟින් සපයනු 
ලාැහෝේ.
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ඔබා �රම් හි එළිම�න් ස්ථාානයට පැමිහෝ�න 
විට,  එහි ඇතුළුවීමට හෝ�ෝ පිටවීමට ඇති අවස්ථාා 
දන්වන දැන්වීම් පුවරු දුර සිටම එහි හෝදාරටු 
ඉදිරිපිට දැක ගත �ැක.
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කඃබාා මළුහෝවහි පම�ක් හෝනාව හෝමදින 
හෝමන්ම ඉන් පසුවත් �රම් හෝද්වස්ථාානහෝ� 
සියලු ම ම�ල් තවාෆ් ඉටු කිරීම සඳ�ා 
සූදානමින් පවතී.
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විදුලි පඩිමේපළ
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විදුලි පඩි හෝපහෝළහි හෝ�ාඳින් සිට හෝගන එහි සවි 
කර තිහෝබාන පටිය ඔහෝේ අතින් අල්ලාා ගන්න.

කාන්තාව තම හිජාේ ස� ජිල්බාාේ ඇඳුම විදුලි පඩි 
හෝපළ හෝකළවහෝර් හිර හෝනා වන පරිදි තම අවධානය 
ඒ  හෝවත හෝයාමු කළ යුතුය.

ඔබා හෝවහෝ�සට පත් ව සිටිය ද විදුලි පඩි හෝපළ 
මත වාඩි හෝනා වන්න.

1

2

3

විදුලි පඩි හෝපහෝ� අවසානයට ළඟා වූ ව�ාම ඔබාට 
පිටුපසින් සිටින අය ඔබා සමඟ හෝනා ගැහෝටන පරිදි 
ඉක්මනින් එයින් පිට ව යන්න.

4
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විහෝ�ෂාඥ ස�ාය ඇති ව �ැර විදුලි පඩි හෝපළ මත 
හෝරෝද පුටු රඳවා හෝනා ගන්න.

5

ඔබා සමඟ වහෝයෝවෘද්ධ පුද්ගලාහෝයක් හෝ�ෝ විදුලි පඩි 
හෝපහෝ� නැගීමට පුරුදු නැති අහෝයක් සිටී නම්, ඔහු 
අසලා සිට ගන්න. ඔහු හෝනාවැටන හෝස් ඔහු ව අල්ලාා 
ගන්න.

6

නැග යන විට හෝ�ෝ බාැස යන විට තදබාදයක් ඇති 
වූහෝ� නම් ඔබා ඔහෝේ අහෝනකුත් සහෝ�ෝදරයන්ට 
අවස්ථාාව ලාබාා හෝදන්න. හෝතරපීමක් හෝ�ෝ 
වන්දනාකරුවන්ට �ානියක් හෝ�ෝ සිදු  හෝනා 
කරන්න.

ඔහෝේ පාදය විදුලි පඩි හෝපළ යටින් සවි කර තිහෝබාන 
පැති බුරුසුව මත හෝනා තබාන්න. එයින් ඔබාට තුවාලා 
විය �ැකි අතර එමඟින් විදුලි පඩි හෝපළ පිරිසිදු 
කිරීහෝම් හෝස්වාව කඩාකප්පල් විය �ැකි ය.

7

8
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තවාෆුල් ඉෆාාළා
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තවාෆුල් ඉෆාාළා ඉටු කරන මේේලාව

 
 
 

තවාෆුල් ඉෆාාළා සඳහා වන කාලය දුල්-හිජ්ජා 
මාාසය අවසන් වීමාත් සමාඟ අවසන් මේේ. එනමුත් 
ඊද් දිනහෝ� හෝ�ෝ ඊට පසු දින තම ආයතනය සඳ�ා 
හෝවන් කරන ලාද නියමිත හෝේලාාවට තවාෆුල් 
ඉෆාළා ඉටු කිරීමට යුහුසුලු විය යුතුය.
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මේරෝදැ පුටුවල හිඳ තවාෆ් ඉටු කිරීමා

�ක්කාමෙවහි හාර� මෙේවස්ථාානමෙයහි  විදුලි සහා 
සා�ානය මෙරෝද පුටු මෙස්වාව ලබාා �ත හාැකි අතර 
මෙේවස්ථාානය තුළ ස්ථාාන �ණනාවකින් ඒවා 
ලබාා�ත හාැකි ය.

හෝමතැන ක්ලික් කරන්න.

හෝරෝද පුටු තිහෝබාන ස්ථාාන ගැන 
ස� ඒවා පිළිබාඳ වැඩි විස්තර 
දැන ගැනීමට, උම්රා පිළිබාඳ 

මාර්හෝගෝපහෝද්ශය බාාගත කරන්න. 
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හජ් වන්දැනාකරු සෆාා සහ මාර්වා අතර සත් වරක් 
�මාන් කරනු ඇත.

සෆා සිට ආරම්භ කර මර්වා හෝවත යා යුතුයි. මර්වා 
හෝවත පැමිණි විට, ඉන් එක් වටයක් සම්පූර්� කරනු 
ලාැහෝේ. එතැන් සිට සෆා හෝවත ආපසු පැමිණීම  මඟින් 
හෝදවන වටය සම්පූර්� හෝේ. හෝම් අයුරින් මර්වාහි 
�ත්වන වටය අවසන් වන තුරු සිදු කළ යුතුයි.
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ගමනට බාාධාවක් හෝනා වන ස්ථාානයක කිේලාාවට 
මුහු� ලාා සෑම වටයක් පාසාම ආරම්භහෝ� දී 
වන්දනාකරු  දුආ  අයැදීම ආගමානුකූලා හෝේ.
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හර� මේවත පැමිමේ�න 
අය සඳහා උපමේදැස් 

කිහිපයක්

�රම් හෝද්වස්ථාානය යනු ඔහෝේ ජීවිතහෝ� ඔබාට 
�මුවන උතුම් ම ස්ථාානයකි. එහි හෝදාරටු ස� මිනාරා 
හෝබාාහෝ�ෝ ඇති අතර ඒ ගැන නි�චිතව හෝනා දන්නා 
තැනැත්තන්ට ඒවා එකිහෝනකට සමාන බාව �ැහෝඟනු  
ඇත. එබැවින් ඔබ අතරමාං මේනා වීමාට, මේ� උපමේදැස් 
ඔබට වැදැ�ත් මේේ.
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1

2

3

 
 

ගූගුල් මැප් වැනි GPS හෝස්වාව �ර�ා ඔබාහෝ� 
ජංගම දුරකථානහෝ� රැස්වන ස්ථාානය සුරකින්න.

ඔබා �රම් හෝවත ඇතුළු වූ හෝදාරටු අංකය �ඳුනා 
ගන්න.
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4

5

6

ඔබා තවාෆ් කිරීමට පැමිණි ඔහෝේ කණ්ඩායම 
සමඟ හෝ�ෝ අවම වශහෝයන් ඔවුන්හෝගන් ස්වල්ප 
හෝදහෝනකු සමඟ හෝ�ෝ රැඳී සිටින්න.

 
 
 
 

ඔබා තදබාදයකට හෝ�ෝ හෝතරපීමකට හෝ�ෝ මුහු� 
හෝදන්හෝන් නම්, ඔහෝේ සන්සුන් භාවය ස� 
නිස්කලාංකත්වය පවත්වා හෝගන, අහෝනකුත් 
වන්දනාකරුවන් සමඟ ඉවසීහෝමන්, සින�හෝවන් 
ස� කරු�ාහෝවන් �ැසිර අල්ලාාහ් හෝවතින් අමතර 
කුසලාක් උපයා ගන්න.
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සපයනු ලබන වැදැ�ත් මේස්වා:

 ¨ මෙපාදුමෙේ හාජ් සහා උ�රා මෙස්වා

 ¨ පැමිණිලි සහා වාර්තා මෙස්වාව

 ¨ �ාර්� �ත කිරීමෙ� මෙස්වාව

 ¨ වි�ර්ශන මෙස්වාව

 ¨ ස්�ාර්ට් කාඩ් පත් මෙස්වාව

සහන සත්කාර ඒකක

50



සහාන සත්කාර ඒකක කාර්ය �ණ්ඩලය 
විසින් කතා කරන භාාෂාා: 

ඇමතුම් අංකය

9 2 0 0 0 2 8 1 4

(චීන - උර්දු - ඉංග්රීසි - තුර්කි - උස්හෝබාක් - ඉන්දුනීසියානු - 
මැහෝල්සියානු - �වුසා - අරාබි - පර්සියානු)

10

සහාන සත්කාර ඒකකවල 
ස්ථාාන සහා ඒවාට ළඟා වන 

ආකාරය 

මේමාහි ක්ලික් කරන්න.

භාාෂාා 
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https://goo.gl/maps/a4oNxg21hXoo5NZR7


 
 
 

දියර වර්� පානය කිරීමා.

උපමෙදස් සහා
අනතුරු ඇඟවී�
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ඔහුට මෙවමෙහාස දැමෙනන සෑ� විට� 
විමෙේක �ැනී�.

 
 

මේමාතන ක්ලික් කරන්න.

සෘජු හිරු එළියට නිරාවරණය 
මෙනා වී�.

53

https://goo.gl/maps/HnsGQYngDrQw4Jkn7


මේපාදු පිරිසිදුකමා �ැන 
සැලකිලිමාත් වීමා

 
 
 
 
 

  

පහාත සඳහාන් කරුණු සැලකිල්ලට මෙ�න එහි 
පාරිශුේධත්වය හාා පිරිසිදුක� මෙකමෙලසා මෙනා 
ද�න්නට ව� බාලා �න්න.

 ¨ ඉතුරු වූ ආහාර පැානා එහි විසි ණෙනාා කරන්නා.

 ¨
 ¨ මාර්ගවලැ ණෙකාණ්ඩ කැපීණෙමන් වැළකී සිටින්නා.
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හජ් කටයුතු නිලධාාරියාමේ� මේහෝ අධීක්ෂකමේ� 
අවසරයකින් මේතාරව ඔබ සෑමා විටමා (විමේ�ෂමේයන්) ඊේ 
දිනමේ�දී කඳවුමේරන් පිටව මේනා යන්න.
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 ¨ ජංගම දුරකතනා චාජරය ණෙහෝ අණෙත් ණෙගනා 
යා හැකි (පැවර් බාෑන්ක්) චාජරය

 ¨ විණෙේෂ ඖෂධ

 ¨ ඉන්ණෙහේලැරය

 ¨ සවුදි රියාල් වලින් සුළු මුදල් ප් රමා�යක්

 ¨ සමට භාවිත කරනා ආණෙල්පැ වර්ග

 ¨ දිගු ගමනාක් සඳහා සුවපැහසු සපැත්තු

 ¨ කු්ඩය

 ¨ ණෙපැෞදගලික  ණෙදවල් අ්ඩංගු පැසුම්බිය

 ¨ දුම්රිය සවාරි අත් පැළඳනාාව 

 ¨ හැඳුනුම්පැත

 ¨ පැානීය ජලැය

ඔබා �ක්ක� මෙවත යන විට ඔබාත් ස�ඟ 
මෙ�වා රැමෙ�න යා�ට �තක තබාා �න්න.
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ඔබාට අවැසි දුරකථාන අංක

911

937

1966

920002814

හාදිසි අවස්ථාා සහා ආරක්ෂාක 
මෙස්වා සඳහාා
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https://guide.haj.gov.sa/


 
 

වැඩි විස්තර දැන �ැනී� සඳහාා

ස�ාජ ජාල වල අපමෙ� ගිණු� 
අනු��නය කරන්න


