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මෙ�� �ාර්මෙ�ෝපමෙේශය පහත සඳහන් භාාෂාාවලින් 
ලබාා �ත හැකි අතර ඔබාට ඒවා �ත ක්ලික් කිරීමෙ�න් 
බාා�ත කළ හැකි ය:

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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පටුනා

අවශය පිටුවට යාමාට ඕනාෑමා මාාතෘෘකාාවක් 
මාතෘ ක්ලික් කාරන්නා.

මිනාා හි සීමාාවන් සහ ඒ 
පිළිබඳ තො�ාරතුරු

මිනාා යැැයි නාම් 
�ැබීමාට තො�තුව

මිනාා හි මාහිමායැ
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අටවනා දිනාතො� මිනාා 
(�ර්වියැා දිනායැ)

මිනාා තොව� 
පැැමිණීමා

මිනාාහි අටවනා දිනා ඔබ 
කාාලයැ ග� කාරන්තොන් 
තොකාතො�ද?

�ෂ්රීක් දිනායැන් හි 
�ක්බීර් පැැවසීමා

�ෂ්රීක් දිනායැන්

ජමාරාත් තොව� ගල් 
කාැට විසි කිරීමා
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ජමාරා�යැ තොව� මාා ළඟාා 
වියැ යුත්තොත් තොකාතො� ද?

කාල් ඇතිව පිටත් 
ව යැෑමා සහ පැමාා  වී 
පිටත් ව යැෑමා

මිනාාතොවන් පිටත් වීමා

අල් කායිෆ් 
තොේව�ථාානායැ

(�වාෆුල් විදා නාම්) සමු 
ගැනීතොම් �වාෆයැ

ඔබ රැඳී සිටිනා කාඳවුතොරන් 
අ�රමාං තොනාා වීමා සඳහා 
උපැතොද� කිහිපැයැක්
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මිනාාහි සිටිනා විට ඔබට 
අවශ්යය තොසෞඛ්යය උපැතොද�

හිරුට 
නිරාවරණයැ වීමා

ආහාර විෂ වීතොමාන් ඔබ 
ව ආරක්ෂා කාර ගැනීමාට

 

වැදැ�ත් අංකා
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එය වර්ත�ානමෙ� ප�ණක් මෙනාව, �ානව ඉතිහාසය 
තරම් ඈත අතීතමෙ� සිට හජ් වන්දනාකරුවන්මෙ� 
සියලු හැඟීම් සහ �තකයන් මෙවලා �ත් කුඩාා 
මිටියාවතකි. ධර්� දූතවරු ඒ �ැන දැන සිටියහ. තවද 
ඔවුහු එහි යාඥාා ඉටු කර එහි රැඳී සිටියහ .

 
 
 
 

 

 
 

මිනාා හි මාහිමායැ
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එයැ හරම් නාම් ශුේධභූමිතො� මාායිම් තුළ නාැතොගනාහිර 
සිට බටහිරට විහිදී පැවතිනා නිම්නායැකි. එය උතුමෙරන් 
සහ දකුණින් කඳුවලින් වටවී ඇත . නැමෙ�නහිරින් 
වාදී මුහස්සිර් නම් නිම්නය ජම්රතුල් කුබ්රා ව දක්වා 
�ායිම් මෙේ.

මිනාා හි සීමාාවන් සහ ඒ 
පිළිබඳ තො�ාරතුරු
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3.2

7.82
 

ෂරීආ නීතියට අනුව මිනාා හි සම්පූර්ණ භූමි වර්ග 
ප්රමාාණය වර්ග කිලෝ�ෝමීටර 7082ක් ලෝේ යනුලෝවන් 
නිර්ණය කර ඇත.
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මිනාා යනා මේමාමා නාමින් නා� කාර ඇත්මේත් මේ�තු 
මේදැමේකාන් එකාක් සඳහාා විය හාැකිය:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

මිනාා යැැයි නාම් 
�ැබීමාට තො�තුව
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තොබාතොහෝ හජ් වන්දනාාකාරුතොවෝ දුල්-හිජ්ජා 
අටවනා දිනා මිනාා හි රැඳී සිටිති. ඔවුහු ඉහ්රාම් 
තත්ත්වමෙ� හිදිමින් ළුහර් සලාතය එහි සිට ඉටු 
කර නවවන දින පහන් වන තුරු එහි � රැඳී 
සිටිති.

අටවනා දිනාතො� මිනාා 
(�ර්වියැා දිනායැ)
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තොමාමා දිනායැ “�ර්වියැා” (�ර්වියැා  යැනු අරාබි 
භාාෂාතොවන් ජලයැ සපැයැා දීමා යැනා අර්ථායැ ගනී.) 
දිනය මෙලස නම් කරනු ලැබුමෙේ, අරෆාා දිනය 
සඳහා සූදානම් වී� පිණිස ඈත අතීතමෙ� 
මිනිසුන් ඔවුන් ස�ඟ � ජලයත් රැමෙ�න ගිය නිසා 
ය. එනමුත් වර්ත�ානමෙ� එවැනි තත්ත්වයක් 
අපි මෙනාදකිමු. එවැනි භාා�යක් ලබාා දී පහසු කර 
දුන් අල්ලාහ්ට � පැසසුම් සියල්ල අත් මෙේවා.
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ඔබ මිනාා තොව� පැැමිතොණනා විට, ඔබා පැමිණි බාස් 
රථමෙයන් ඔබාමෙ� සියලු ��න් �ලු රැමෙ�න යා�ට 
ව� බාලා �න්න.

මිනාා තොව�
පැැමිණීමා

කාඳවුතොර් දී ඔබට ලබා ග� හැකි මෙස්වාවන් 
මෙ�ානවාදැයි මෙසායා බාලන්න.

15



16



කාඳවුර පිහිටි �ථාානායැ, අංකායැ, ළඟ� ඇති බිම් 
සලකුණු සහ (ත� �ගී ආයතනය දුම්රිය භාාවිත 
කරන්මෙන් නම් එ�) දුම්රිය ස්ථාන අංකය යනාදිය 
දැන �න්න. ඒවා මෙපන්වා මෙදන යම් සහතිකයක් 
ඔබා රැමෙ�න එන්න.

 

ඔබතො� ජංගමා දුරකාථානාතො� GPS මෙස්වාව හරහා 
කඳවුමෙර් භූමෙ�ෝලීය පිහිටී� සටහන් කර �න්න.
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යැම් තොදයැක් අවශ්යය වූ විටකා මෙහෝ ය�ක් �ැන 
වි�සා සිටී�ට මෙහෝ ඒ �ැන දැන හඳුනා �ැනී�ට 
ඔමෙබ් ආයතන අධීක්ෂාකවරයා කවුරුන් ද යන්න 
දැන �න්න. 

අ�යවශ්යය තො�තුවක් ඇතො�ාත් මිස කාඳවුතොරන් 
පිටව තොනාායැන්නා. පිටව යෑ�ට මෙපර ඔමෙබ් 
ආයතන අධීක්ෂාකවරයාමෙ�න් අවසරය ලබාා 
�න්න. 
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මිනාාහි අටවනා දිනා ඔබ 
කාාලයැ ග�

කාරන්තොන් තොකාතො�ද?

හජ් වන්දනාමෙේ විධිවිධාන සහ ආචාාර විධි �ැන 
කියවා ඉමෙ�න �න්න.
අමෙනතුක් �ාර්මෙ�ෝපමෙේශ ලබාා �න්නට මෙ�හි 
ක්ලික් කාරන්නා.

 
 

අරෆාා හි ඔබාට අවශය කරන කරුණු  ලැයිස්තුවක් තිමෙබ්.

අරෆා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීතොම් මාාර්තොගෝපැතොේශ්යයැ 
බාග� කිරීමාට තොමා�ැනා ක්ලික් කාරන්නා.
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හජ් වන්දනාකරුමෙවෝ ඔවුන්මෙ� කඳවුරුවල 
මෙ�මෙහයවනු ලබාන සාමූහික සලාතයන්ට 
සහභාාගී වී සලාත් මෙකටි කර ඉටු කරති.
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�ෂ්රීක් දිනායැන්

�ෂ්රීක් දිනා යැනු “යැව්මුන් නා�ර්” යැනා ඊේ උත්සව දිනායැට 
පැසු එනා දුල්-හිජ්ජා හි 11-12-13 යැනා දිනා තුනා තොව්.  ඒ  
දින තුන උත්සව දින හා හජ් කර්තවයය අවසන් කිරීමෙම් 

නාබි (සල්ලල්ලාහු අතොලයිහි වසල්ලම්) තුමාාණන් ඒ 
පිළිබඳ තොමාතො� වදාළ ඇ�: “තෂ්රීක් දිනයන් වනාහි 
ආහාර පාන �ැනීමෙම් හා අල්ලාහ් මෙ�මෙනහි කිරීමෙම් 
දින මෙේ.”
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තෂ්රීක් දිනයන් හි අල්ලාහ් ව තක්බීර් පවසා �හි�යට පත් 
කිරී� සහ දික්ර් පවසා සෑ� විට� ඔහුව සිහිපත් කිරී�. 
විමෙ�ෂාමෙයන් අනිවාර්ය සලාතමෙයන් පසු-  හජ් වන්දනා 
කරුට සුන්නාහ් මෙේ.

ඔහු තොමාතො� කියැයි.
“අල්ලා� අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 
අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් 
වලිල්ලාහිල් හම්ේ.” “අල්ලා� අක්බර් කාබීරා, වල්හම්දු 
ලිල්ලාහි කාසීරා, වසුබ්හානාල්ලාහි බුක්ර�න් වඅසීලා.”

�ෂ්රීක් දිනායැන් හි 
�ක්බීර් පැැවසීමා
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ජමාරාත් තොව� ගල් 
කාැට විසි කිරීමා

වන්දනාාකාරු කාළ යුත්තොත්:
ජ�රාවන් තුන මෙවත �ල් කැට විසි කිරී� සඳහා 
සෑ� දිනක� �ල් කැට 21ක් අහුලා �ැනී�යි.
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හජ් වන්දනාකරු සංවිධානය කර ඇති ප්රවාහන 
�ාධයවලින්  යම් එක් �ාධයයක් මෙතෝරා මෙ�න ඒ 
අනුව කටයුතු කරනු ඇත. එය දුම්රිය, බාසය මෙහෝ 
පා ��න මෙහෝ මෙේවා. 

හාජ් වන්දැනාාකාරු තෘමා ආයතෘනාය සඳහාා මේවන් කාරනා 
ලදැ මේේලාවට අනුව ජමාරාත් මේවතෘ පිටත් ව යනු ඇතෘ.
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ජම්රතු� සු�රා

පැසුව ඔහු ජම්රාතොවන් මාදක් 
ඈත් වී, එමෙ�න්� එහි රැස් ව 
සිටින මෙසනමෙඟන් ද ඈත් වී, 
අමෙනකුත් වන්දනාකරුවන්මෙ� 
�ාර්�යට බාාධාවක් මෙනාවන 
පරිදි �ාර්�මෙයන් ඉවත් වී, 
කිබ්ලාව මෙදසට හැරී, අත් ඔසවා 
දුආ අයැදීමෙ�හි නිරත මෙවයි. 
අල්ලාහ්මෙ�න් ඔහුමෙ� දයාව, 
ස�ාව, ආශිර්වාදය යනාදියත් 
ත�න් ඉටු කරන හජ් කර්තවය 
පිළි�න්නා මෙලසත් අයැද සිටී. 
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ජම්රතුල් වු��ා

පසුව මෙදවන ජම්රාව වන ජම්රතුල් වුස්තා මෙවත 
ඇවිද යයි. (මෙදවන ජම්රාව එයයි.)  මෙපර සිදු කළාක් 
මෙ�න් මෙ�හි ද සිදු කරයි.
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පැසුව තුන්වනා ජම්රාව වනා ජම්රතුල් අකාබා තොව� ඇවිද 
යැයි. මෙපර සිදු කළාක් මෙ�න් ඔහු �ල් කැට හතක් ඒ මෙවත 
විසි කරයි. නමුත් ඉන් පසු දුආ අයැදීමෙ�හි නියැලී� 
ඔහුට ආ��ානු�ත කරන ලේදක් මෙනාමෙේ. 

ජම්රතුල් අකාබා

අමෙනකුත් හජ් වන්දනාකරුවන්මෙ� ��නට 
සහ පිටවී�ට බාාධා එල්ල මෙනාවන පරිදි හජ් 
වන්දනාකරුවන් ජ�රාත් වලට �ල් �ැසීමෙ�න් පසු 
එහි නතර මෙනාවිය යුතුය.

ජ�රාත් පිළිබාඳ 
�ාර්මෙ�ෝපමෙේශය බාැලී�ට  

තොමාහි ක්ලික් කාරන්නා
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ජමාරා�යැ තොව� මාා ළඟාා 
වියැ යුත්තොත් තොකාතො� ද?

 
 
 
 

1) මාෂාඉර් දුම්රියැ: හජ් වන්දනාකරුවන්මෙ�න් 
කණ්ඩාාය�ක් �ෂාාඉර් දුම්රිය හරහා ජ�රාත් මෙවත ළඟා 
මෙවයි. ඉන් පසු පවා �ල් විසි කරන ස්ථානයට ළඟා වී� 
සඳහා පා ��නින් යෑ�ට විශාල දුරක් තිමෙබ්.
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2) පැදිකායින්: පා ��නින් ජ�රාත් මෙවත ළඟා වන අය; 
දිවා කාලමෙ�දී �ල් කැට විසි කරන්මෙන් නම් සෘජු හිරු 
එළිමෙයන් ආරක්ෂාා වී�ට කුඩායක් රැමෙ�න යා� සහ දිගු 
දුරක් ඇවිදී�ට සුදුසු සුවපහසු පාවහන් පැළඳී� වඩාාත් 
සුදුසුයි.

3) බ� රථා: ඇතැම් කණ්ඩාායම් ඔවුන් මෙවනුමෙවන් 
මෙවන් කර ඇති බාස් රථ හරහා ජ�රාත් මෙවත 
පැමිමෙණති.
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හදිසි අව�ථාා සඳහා උදවු වනා කාණ්ඩාායැම් ජමාරාත් 
පුරාවට මා විසිරී සිටී. ඔබාට කිසියම් මෙරෝගී තත්ත්වයක් 
ඇති වුවමෙහාත් (එමෙස් මෙනාමෙේවා යනුමෙවන් 
අල්ලාහ්මෙ�න් අයැද සිටිමු!) ඔබාට ඔවුන් ඇ�තී�ට 
හැකිය. 

ඔබා ජම්රතුල් අකබාාවට �ල් කැට විසි කර අවසන් වූ පසු, 
ඔබාට වැසිකිළි, බාාබාර් සාප්පු සහ අවන්හල් වැනි මෙබාාමෙහෝ 
මෙස්වාවන් එහි දැක �ත හැකිය.
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ජ�රාත් පිළිබාඳ �ාර්මෙ�ෝපමෙේශය බාැලී�ට මෙ��
රූපැයැ මා� ක්ලික් කාර එයැ බාග� කාර ගන්නා.
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හජ්  වන්දනාමෙේ  නිරත  වන  අමෙයකුට  කල්  ඇති 
ව පිටත් ව යෑ�ට අවසර ඇත. ඒ අනුව ඔහු දුල් 
හිජ්ජා  හි  12  වන  දින  මිනාමෙවන්  පිටත්  ව  යයි. 
එමෙස් නැතමෙහාත් ඔහු ප�ා වී දුල්-හිජ්ජා 13 වන 
දින � පිටත් මෙේ. සර්වබාලධාරි අල්ලාහ් මෙ�මෙස් 
පවසා  ඇත:  “කාවමේරකු  දිනා  මේදැමේකාන්  කාල්  ඇති 
ව  යන්මේන්  දැ  ඔහු  මේකාමේරහි  වරදැක්  නාැතෘ.  තෘවදැ 
කාවමේරකු  ප්රමාා  දැ  වී  යන්මේන්  දැ  ඔහු  මේකාමේරහි  දැ 
වරදැක් නාැතෘ.”

කාල් ඇතිව පිටත් 
ව යැෑමා සහ පැමාා  වී 

පිටත් ව යැෑමා
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වන්දනාාකාරු කාල් ඇති ව පිටත් ව යැන්නාන් 
අ�රින් නාම් ඔහු 11 වනා දිනා හා පැසුව 12 වනා 
දිනා පැමාණක් ගල් කාැට විසි කාරයි. ඔහු මිනා හි 
රැඳී මෙනා සිටින 13වන දිනය සඳහා 12වන දින 
� �ල් කැට විසි කිරී� ආ��ානුකූල මෙනාමෙේ.

කාල් ඇති ව පිටත් ව යැෑමා සහ පැමාා  වී පිටත් 
ව යැෑමා ඒ වන්දනාාකාරු පැැමිණි ආයැ�නාතො� 
වැඩාසටහනාට අනුව සිදු තොව්. 
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හජ් වන්දනාාකාරු ඔහුතො� හජ් ආයැ�නායැ සඳහා 
ලැබුණු කාණ්ඩාායැම්ග� කිරීතොම් නියැමි� තොව්ලාවන් 
සහ සංවිධානා කාර සකා� කාරනා ලද ගමාන් මාග දැඩි 
තොලස පිළිපැැදියැ යුතුයැ.
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�මා මාගී ආයැ�නා අධීක්ෂකාවරයැාතො� උපැතොද�, 
පිටත් වනා තොව්ලාව, පිටත් වන ආකාරය සහ 
(තවාෆුල් විදා නම්) සමු�ැනීමෙම් තවාෆාය ඉටු 
කරන මෙේලාව දැඩි මෙලස පිළිපදින්න. එවිට විවිධ 
අපහසුතාවන්ට මුහුණ දී�ට සිදු මෙනාමෙේ. 

මිනාාතොවන් පිටත් වීමා.
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කාාල තොව්ලාව ඇති ව, පිටත් වී�ට මෙපර � ඔමෙබ් 
��න් �ලු රැස් කර තබාා �න්න.

හරම් තොව� යැනා එනා අව�ථාාවන් හි  රැ�වනා �ථාානායැ 
සඳහා අධීක්ෂකාවරයැා විසින් නිය� කරන ලද 
මෙේලාවන් සහ ස්ථාන ලිඛිතව මෙහෝ ජං�� දුරකතනය 
හරහා මෙහෝ සුරක්ෂිතව තබාා �න්න.
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ඔබ යැනා එනා අව�ථාාවන් හි ඔමෙබ් ආයතනමෙ� 
සිටින අමෙනකුත් වන්දනාකරුවන් ස�ඟ සිටී�ට 
උත්සුක වන්න. හුමෙදකලා මෙනා වන්න.

ඔබ පිට ව යැනා විට ඔබතො� ජංගමා දුරකතනමෙ� 
බාැටරිය සම්පූර්ණමෙයන්� ආමෙරෝපණය වී ඇති ද 
යන්න නිරීක්ෂාණ කර බාලන්න.
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සමු ගැනීතොම් �වාෆයැ යැනු හජ් වන්දනාාකාරු 
මිනාාතොවන් පිටත් ව ගියැ පැසු සහ මාක්කාතොමාන් පිටත් 
ව යැාමාට තොපැර,  අල්ලාහ්මෙ� නිවහන වන කඃබාා 
ව ඔවුන්මෙ� අවසාන මෙ�ාමෙහාත විය යුතු යැයි 
වන්දනාකරුවන් මෙවත නබි (සල්ලල්ලාහු අමෙලයිහි 
වසල්ලම්) තු�ාණන් කළ නිමෙයෝ�යට අනුකූලව සිදු 
කරනු ලබාන තවාෆායයි.

 
 
 

(�වාෆුල් විදා නාම්) 
සමු ගැනීතොම් �වාෆයැ
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හරම් තොේව�ථාානායැ පිළිබඳ 
මාාර්තොගෝපැතොේශ්යයැ බැලීමාට සහ 
එයැ බාග� කිරීමාට රූපැයැ මා� 
ක්ලික් කාරන්නා.
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අල් කායිෆ් 
තොේව�ථාානායැ

එමෙ�න් � එතු�ාට මෙපර සිටි මෙබාාමෙහෝ වක්තෘවරුන් ද එහි 
නැවතී සිට සලාතය ඉටු කර ඇත. ඒ බාව මෙ�මෙස් සඳහන් 
මෙේ: “අල්-කායිෆ් තොේව�ථාානාතො� වක්�ෘවරු හැත්�ෑ 
තොදතොනාකු සලා�යැ ඉටු කාතොළෝයැ.”

අදටත් වන්දනාකරුමෙවෝ එහි සලාතය ඉටු කරති.
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එහි මෙකාන් හතමෙර් විශාල මිනාරා 
සතරක් ඇත.
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අල්-කයිෆ් මෙේවස්ථානය පිහිටි ස්ථානය: එය 
මිනා හි �ලික් ෆායිසල් �ාර්�මෙ� පිහිටා ඇත.

එය පිහිටි ස්ථානය මෙවත පිවිසී�ට, 
මෙ�තන ක්ලික් කාරන්නා.

48



 

(මේරෝහාල - දු�රිය ස්ථාානාය - ගිලන් රථා මේස්වය) 
වැනි ඔමේ� කාඳවුරට ආසන්නාතෘමා මේ�ාඩනාැගිල්ල 
කුමාක්දැැයි දැැනා හාඳුනාා �න්නා.

ඔබ රැඳී සිටිනා කාඳවුතොරන් 
අ�රමාං තොනාාවීමා සඳහා 

උපැතොද� කිහිපැයැක්
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ඔබතො� ජංගමා දුරකාථානාතො� GPS මෙස්වා හරහා 
එය (මෙස්ේ කර) තබාා �න්න.

ඔතොබ් කාඳවුතොර් අංකායැ, �ථාානායැ සහ තො�ට්ටුව 
ඔබ හඳුනාා ගැනීමාට උනාන්දු වන්නා. ඒ පිළිබාඳ 
සංමෙ�තවත් කරන අත් පළඳනාව මෙහෝ යම් 
කඩාදාසියක් මෙහෝ ඔබා ස�ඟ රැමෙ�න යන්න.
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ඔබ ජමාරාත් තොව� දුම්රිතොයැන් ගමාන් කාරන්තොන් නාම්, 
කඳවුර අසල ඇති දුම්රිය ස්ථානමෙ� අංකය ඔබා දැන 
සිටිය යුතුය.

ඔබ කාඳවුතොරන් පිට වන විට ඔමෙබ් ජං�� දුරකථනය 
රැමෙ�න යන්න.

ඔබ කාඳවුතොරන් පිට වනා විට තනි මෙනාවී මිතුරන් 
ස�ඟ� යෑ�ට උනන්දු වන්න. 
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සෑමා විටමා ඔතොබ් අත් තොසෝදා පිරිසිදු කාර ගන්නා. 
විතො�ෂතොයැන්මා කාෑමාට තොපැර සහ පැසු, වැසිකිළිය 
භාාවිත කිරීමෙ�න් පසු, කිවිසුම් මෙහෝ කැස්සට පසු  
සහ ඔබා පදිංචි ස්ථානය මෙවත ආපසු යන විට... 
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විතො�ෂතොයැන් තොසනාඟා තො�රතොපැනා �ථාානාවල මුඛ්ය 
ආවරණ පැැළඳීමාට සැලකිලිමාත් වන්නා.

ශ්යාරීරිකා තොවතොහතොසන් පැසුව තොහෝ පිටත සිට 
කඳවුරට පැමිණීමෙ�න් පසු සීතල වායු ධාරාවලින් 
ඈත් ව සිටින්න.
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අල්ලා�තො� අනුමාැතිතොයැන්, මෙබාාමෙහෝ මෙරෝ� හා 
විෂාබීජවලින් ඔබා ව ආරක්ෂාා කර �ැනී� සඳහා 
ඔමෙබ්  මෙපෞේ�ලික සනීපාරක්ෂාාව, ඔමෙබ් ඇඳුම්, 
මුඛය සහ දත් සැ� විට පිරිසිදුව තබාා �න්න.
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හිරුට නිරාවරණයැ වීමා
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ඔබ දිවා කාාලතො� දී පිට�ට යැනා විට, සෘජු හිරු 
එළියට නිරාවරණය වීමෙ�න් වළකින්න. තවද ලා 
පැහැති කුඩා භාාවිත කරන්න.
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ආහාර විෂ වීතොමාන් ඔබ ව 
ආරක්ෂා කාර ගැනීමාට
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පැලතුරු සහ එළවළු අනුභාව කිරී�ට මෙපර ඒවා 
මෙහාඳින් මෙසෝදා �න්නට අ�තක මෙනා කරන්න. 

වීදි තොවතොළන්දන් විසින් අමෙලවි මෙකරන ආහාර 
මිලදී මෙනා �න්න.
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ආසාදැනාය වූවන් මේවතෘ ළංං වීමේමාන් 
වැළංකීමා.

අන් අයමේ� බඩුභාාහිරාදි භාාවිතෘ          
මේනාා කිරීමා.

අත් මේසෝදැා පිරිසිදු 
කිරීමා.

මේසනාඟ අතෘර 
�ැවසීමේමාන් වැළංකීමා.
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අධිකා සිසිල් ජලය පානාය කිරීමේමාන් 
වැළංකීමා.

වායු සමීකාරණවලට සෘජුව 
නිරාවරණය මේනාා වීමා.

අන් අයට හාානියක් මේනාා වනා පරිදි 
සැමා විට මුඛ ආවරණයක් පැළංඳීමා.

උණුසු� දියර වර්� 
පරිමේභාෝජනාය කිරීමා.

62



හාැකි තෘාක් විමේේකා �ැනීමා.

මේේදැනාා නාාශකා ලබා 
�ැනීමා.
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ඔබ මිනාා තොව� යැනා විට, පැහ� සඳහන් කාරුණු 
�හවුරු කාර ගන්නා:

 ¨ ආයතන නිලධාරියා විසින් සකස් කරන ලද 
විධිවිධානයට අනුව ඔමෙබ් ��න් �ලු භාාර දී�.

 ¨ ඔබා කඳවුරු හැඳුනුම්පත සහ හජ් සඳහා මෙදනු 
ලැබූ අත් පළඳනාව රැමෙ�න යෑ�.

 ¨ රැඳී සිටි ස්ථානමෙ� කිසිදු  මෙපෞේ�ලික වස්තුවක් 
අ�තක මෙනා කිරී�.

පිරික්සුම් ලැයි�තුව
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ඔබ කාඳවුර තුළ රැඳී සිටිනා විට

 ¨ඔබාමෙ� ��න් �ලු එහි නියමිත ස්ථානමෙ� තබාා ඇති 
බාවත්, ඔබාට එය පැහැදිලිව හඳුනා �ත හැකි බාවත් 
තහවුරු කර �ැනී�.

 ¨  ඔබා වාඩි වී සිටින විට ඔමෙබ් පුේ�ලික බාඩු බාාහිරාදිය 
එ� ස්ථානමෙ� අ�තක මෙනා කර රැමෙ�න යෑ�.

 ¨  
 

 ¨වාඩි වී සිටින ස්ථානය හා නිදා �න්නා ස්ථානය 
වරින් වර පිරිසිදු කිරී�ට යුහුසුලු වී�. 
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 ¨  

 ¨හදිසි පිටවීම් �ාර්� හඳුනා �ැනී�.

 ¨

 ¨ත� ආයතනය සඳහා ලබාා දී ඇති පිටත් වීමෙම් මෙේලාවන් 
හඳුනා �ැනී�.

 ¨
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ඔබ කාඳවුතොරන් පිටවනා විට

 ¨ඔමෙබ් පිටවී� සහ ඔබා යන ස්ථානය පිළිබාඳ 
ආයතන නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.

 ¨ඔබා දිවා කාලමෙ� බාැහැරව යන්මෙන් නම් ඔබා 
ස�ඟ කුඩායක් රැමෙ�න යන්න.

 ¨ඔමෙබ් හැඳුනුම්පත ඔබා ස�ඟ රැමෙ�න යන්න.

 ¨කඳවුමෙරන් පිටවී�ට මෙපර කඳවුර පිහිටි ස්ථානය 
ඔබාමෙ� දුරකථනමෙ� (මෙස්ේ කර) තබාා �න්න. 

 ¨ආයතන නිලධාරීන්මෙ� සහ හදිසි දුරකතන අංක 
ඔමෙබ් දුරකථනමෙ� තබාා �න්න.
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ඔබට අවැසි දුරකාථානා අංකා

911

937

1966

920002814

හාදිසි අවස්ථාා සහා ආරක්ෂකා 
මේස්වා සඳහාා

 

 
 

68



  
 
 
 
 
 

69

https://guide.haj.gov.sa/


 
 

වැඩි විස්තෘර දැැනා �ැනීමා සඳහාා

සමාාජ ජාල වල අපමේ� ගිණු� 
අනු�මානාය කාරන්නා


