
නබවි දේේවස්ථාානදේ� නබවි දේේවස්ථාානදේ� 
සපයනුසපයනු

 ලබන දේස්වාවන් පිළිබඳ 
මාාර්දේ�ෝපදේේශය

SIN 1.1سنهالي



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

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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පටුන

 
.

සිකුරාදාා දින 
පවත්වන මෙේශන වල 
පරිවර්තන

පැමිමෙ�න බාැති�තුන් 
සඳහා අල් කුර්ආනය 
කටපාඩම් කිරීමෙම් පංති

විවිධ භාාෂාාවලින් අල් 
කුර්ආන් පිටපත්
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අතර�ං වූවන් පිළිබාඳ 
කටයුතු කරන කාර්යාලය

කාන්තාවන් සලාතය 
ඉටු කරන ස්ථාානමෙ� 

විශාල කුඩ

නබාවි මෙේවස්ථාානමෙ� 
පිහිටි පුස්තකාලය

නැති වුණු භාාණ්ඩ

�ස්ජිදුන් නබාවිය තුළ 
කාන්තාවන් සඳහා 
�ාර්මෙ�ෝපමෙේශය
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වැදා�ත් අංක

බාකී මිනී වළ දා�න භූමිය

රථා �ාල
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මෙෙෙ ොර්මෙ�ෝපමෙේශය තුළ, ඔබ නබවි 
මෙේවස්ථාානමෙ� වඩාාත් ෙ කැැපී මෙපමෙනන 
මෙස්වා රැසක් �ැන දැැන �නු ඇත.
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සිකුරාදාා දින පවත්වන 
මෙේශනවල පරිවර්තන

සිකුරාාදැා දින පවත්වන මෙේශනාව 
මෙර්ඩිමෙයෝ නාලිකැා හරාහා පහත 
සඳහන් භාාෂාාවලට සෘජුවෙ 
පරිවර්තනය කැරානු ලබයි.

 

ප්රංංශ  

හවුසා  

තුර්කි  

උර්දු  

�ලාවි  

105.5 FM

99.5 FM

107.3 FM

107 FM

105 FM

99 FM

පර්සියානු  107 FM
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මෙ�ය නබාවි මෙේවස්ථාානයට පැමිමෙ�න අය සඳහා 
සපයනු ලබාන විශිෂ්ට මෙස්වාවකි.

ඔබ මෙේවස්ථාානයට ඇතුළු වූ විට, පැමිමෙ�න 
බැතිෙතුන්මෙ� මෙස්වය පිණිස පිළිමෙයල මෙකැරුණු 
එමෙෙන්ෙ -සූරාතුල් ෆාාතිහාව පටන් -ඔවුන්මෙ� 
අල්කුර්ආන් පාරාායනය නිවැරාදි කිරීෙට සහ 
වැඩිදියුණු කිරීෙට පිහිටුවා ඇති මෙබාමෙහෝ පංති 
මෙේවස්ථාානමෙ� මෙනාමෙයකුක් තැන්වල දැැකැ �ත 
හැකිය.

පැමිමෙ�න බාැති�තුන් 
සඳහා අල් කුර්ආනය 

කටපාඩම් කිරීමෙම් පංති
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නබාවි මෙේවස්ථාානය තුළ ඇති සියලු � අල් කුර්ආන් 
පිටපත් මෙේවස්ථාානය සඳහා වක්ෆ් නම් පු�ාාධාර 
වශමෙයන් ලැබුණු පිටපත් ය. එමෙහයින් ඒවා පිටතට 
මෙ�න යා�ට අවසර නැත.

උතුම් අල් කුර්ආන් අර්ථා පරිවර්තන පිටපත් භාාෂාා 
��න 52කි.

විවිධ භාාෂාාවලින් අල් 
කුර්ආන් පිටපත්

9



කැවමෙරාකු මෙහෝ  මෙේවස්ථාාන ොයිමෙ� අතරාෙං 
වුවමෙහාත් නැතින� අතරාෙං වූ පුේ�ලමෙයකු මෙසවීෙට 
අවශය න� මෙහෝ අතරාෙං වූ අමෙයකු ව ඔබ දුටු නමුත් 
ඔහුට උදැව් කැළ මෙනා හැකි න� මෙහෝ පහත සඳහන් 
ස්ථාානවලින් එකැකැ තිමෙබන අතරාෙං වූවන් සඳහා වන 
ොර්මෙ�ෝපමෙේශ කැාර්යාලයට ඔහු යා යුතුය.

අතර�ං වූවන් පිළිබාඳ 
කටයුතු කරන කාර්යාලය

ස්ථාාන අංකැ (1) පල්ලියට ගිනිමෙකැාන මෙදැසින්.

පිටවීමෙ� මෙදැාරාටුව අංකැ (21A).

බකී මිනී වළ දැෙන ස්ථාානමෙ� තාප්ප අසල.
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නැමෙ�නහිර දිශාමෙවහි 
කාන්තාවන් සලාතය 
ඉටු කරන ස්ථාානමෙ� 
තිමෙබාන කාර්යාලය. 

අතර�ං වු දාරුවන්

34 C අංක දාරන එළි�හමෙන් මෙදාාර 
ඉදිරිපිට බාකී නම් මිනී වළ දා�න 
ස්ථාානමෙ� තාප්පය අසල අතර�ං වූ 
දාරුවන් රැකබාලා �ැනී� සඳහා ප්රංධාන 
කාර්යාලයක් ඇත.

අංක 13

බාටහිර දිශාමෙවහි පිහිටි කාන්තාවන් 
සලාතය ඉටු කරන ස්ථාානමෙ� 
තිමෙබාන කාර්යාලය. 

අංක 29
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අතරාෙං වූ දැරුමෙවකු හමු වූ විට, 
මෙේවස්ථාානමෙ� ළඟෙ ඇති මෙදැාරාටුව 
මෙවත ඒ දැරුවා මෙ�නවිත් භාාරා 
මෙදැන්න. එවිට එහි සිටින මුරාකැරු 
ඒ දැරුවාමෙ� පවුල මෙවත ඒ දැරුවාව 
භාාරා දීමෙ� කැාර්යය භාාරා �නු ඇත.

 
 
 
 

 

අවවාදායයි!
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දාැවැන්ත සැරසිලි සහ මෙ�ෝස්තර සහිත විශාල කුඩ 
262 ක් මෙේවස්ථාානමෙ� පිටත එළි�හමෙනහි සහ 
පැරාණි මෙේවස්ථාානයට යාබදැ පිහිටා ඇති විවෘත 
ස්ථාානවල සවි කැරා ඇත. අවශයතාවයට අනුව ඒවා 
විවෘත කිරීෙ සහ වසා දැැමීෙ සිදු මෙව්.

විශාල කුඩ
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ඒවා විවෘත කරන සහ වසා දා�න ආකාරය දාැක 
�ැනී�ට: මෙ�හි ක්ලික් කරන්න.
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හජ් වන්දැනාකැරු සහ මෙේවස්ථාානයට පැමිණි 
බැතිෙතුන් තෙ බඩු භාාණ්ඩා මෙකැමෙරාහි අවධාානමෙයන් 
සිටිය යුතුයි. ඒවා අෙතකැ කැරා දැැමීෙ මෙහෝ අස්ථාාන�ත 
වීෙට මෙහෝ ඉඩා සලසා මෙනා දිය යුතුයි. 

නැති වුණු භාාණ්ඩ

19



යම් භාාණ්ඩයක් නැති වූ විමෙටක හරම් හි 
ආරක්ෂාක අංශයට අයත් නැති වුණු භාාණ්ඩ 

මෙසායා දීමෙම් කාර්යාලය මෙවත යා යුතුයි.  එය 
එළි�හමෙන් පිටවීමෙම් �ාර්�ය අසල පිහිටා 

ඇත . - කාර්යාල අංක (18)
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කැාන්තාවන් සලාතය ඉටු කැරාන ස්ථාානමෙ� නැති 
වූ භාාණ්ඩා නැමෙ�නහිරා දිශාමෙව් පිහිටි කැාන්තා අංශ 
කැාර්යාලමෙ� සතියක් තබනු ලැමෙේ.

කාන්තාවන් සලාතය ඉටු කරන 
ස්ථාානමෙ� නැති වුණු භාාණ්ඩ සඳහා

එය ලබාා �ැනී�ට මෙනා පැමිණියමෙහාත් එළි�හමෙන් 
පිටවීමෙම් �ාර්�ය අසල පිහිටා ඇති කාර්යාලය 

මෙවත �ාරුකරනු ලැමෙ�. - කාර්යාල අංකය. (18)
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නබාවි මෙේවස්ථාානමෙ� 
පිහිටි පුස්තකාලය

නබවි මෙේවස්ථාානමෙ� පිහිටි පුස්තකැාලය යනු 
අල්ලාහ්මෙ� දූතයා�න්මෙ� මෙේවස්ථාානමෙ� පිහිටි 
අධායාපනමෙ� හා දැැනුමෙ� ෙන්දිරායකි. සියලු 
වයස්වලට සහ සංස්කැෘතීන්ට අයත් දැැනුෙ හදැාරාන 
සිසුන්, පර්මෙ�ෂාකැයන් සහ මෙේවස්ථාානය මෙවත 
පැමිමෙ�න බැතිෙතුන් එහි පැමිමෙ�නු ඇත.
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පුස්තකැාලය ප්රථාෙ වරාට ආරා�භා කැරානු 
ලැබුමෙව් හිජ්රි වර්ෂා 886ට මෙපරාය.

එය හිජ්රි 1352හි නැවත ස්ථාාපිත කැරාන ලදී.

පුස්තකාලය පිහිටු වී�: 
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මෙේවස්ථාානමෙ� උඩුෙහමෙලහි එය පිහිටා ඇත. 
අංකැ 11 දැරාන අල්-අකික් මෙදැාරාටුමෙවන් එයට ළඟා 
වී අංකැ (10-A ) දැරාන විදුලි මෙසෝපානය ෙගින් 
එයට ඇතුළු විය හැකිය. 

කැාන්තා පුස්තකැාලය අංකැ (24) මෙහෝ (16) දැරාන 
මෙදැාරාටු අසල පිහිටා ඇත.

පුස්තකාලය පිහිටි ස්ථාානය: 
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පුස්තකැාලය උමෙේ 8 සිට රාාත්රී 
10 දැක්වා විවෘතව ඇත.

එහි වපසරිය වර්� මීටර
(744) කි.

පුස්තකැාලමෙ� ක්මෙේත්ර (71) කැට 
අයත් ග්රන්ථා 172548 කැටත් 
වඩාා අඩාංගු මෙව්.

25



�ස්ජිදුන් නබාවිය තුළ 
කාන්තාවන් සඳහා 
�ාර්මෙ�ෝපමෙේශය

කාන්තාවන් සලාතය ඉටු කරන විශාල ස්ථාාන 
මෙදාකක් ඇති අතර එහි ඔවුන්ට � මෙවන් කරන ලදා 
එළි�හන් දා ඇත. 
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නිල මෙයදු� හරාහා මෙවන්කැරාවා �ැනීමෙෙන් 
කැාන්තාවන්ට රාව්ළා ශරීෆ් මෙවත මෙ�ාස් එහි සලාතය 
ඉටු කැළ හැකිය:

ඉඃත�ර්නා මෙයදු� (Eatamarna App)
තවක්කල්නා මෙයදු� (Tawakkalna App)
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මෙේවස්ථාානයට උතුරින්: 11B - 9 - 12A.

මෙේවස්ථාානයට 
නැමෙ�නහිරින්: 13A.

මෙේවස්ථාානයට බාටහිරින්: 7A - 7B.
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බාකී මිනී වළ දා�න භූමිය

එය �දීනාමෙවහි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තු�ා�න්මෙ� කාලමෙ� සිට අදා දාක්වා 
පිහිටි මිනී වළ දා�න භූමියකි.
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එය නබාවි මෙේවස්ථාානයට ගිනිමෙකාන මෙදාසින් 
පිහිටා ඇති අතර වර්� මීටර් 180,000ක 
වපසරියක් ආවර�ය කරයි.
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එයට " බකි" යන නාෙමෙයන් න� 
කැරාන ලේමෙේ: එහි මෙබාමෙහෝ �ස් 
අඩාංගු වූ නිසාමෙවනි. අල්-බකි යනු 
විවිධා �ස් ඇති විශාල ස්ථාානයකි.

පිරිමි අයට ෆාජ්ර් සලාතමෙයන් 
පසු උදැෑසන 8 දැක්වාත්, අසර් 
සලාතමෙයන් පසු පැයකැ කැාලයක් 
බකි සුසාන භූමියට යා හැකිය.
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රථා �ාල
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ඔබාට අවැසි දුරකථාන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථාා සහ ආරක්ෂාක 
මෙස්වා සඳහා
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https://guide.haj.gov.sa/


 
 

වැඩි විස්තර දාැන �ැනී� සඳහා

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


