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නව ආගමික ස්ථාන ඉදිකිරීම හා පවත්වාගගන යෑම/ ලියාපදිිංචි කිරීම 

සම්බන්ධ උපගෙස්  

මාගේ අංක MB/2-SAD/10/CON.GEN/NAWA AGAMIKA/ග ාදු/2019 දරන 2022.04.21 දිනැති 

චක්රගේඛනය  රිදි නව ආගමික සථ්ාන ඉදි කිරීගේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා මාර්ග ඇතුළත් කර 

සකස් කරන ලද්දකි. 
 

ආගමික සථ්ාන යන්ගනන් යේ ආගමක් අදහන්නන් විසින් ග ාදුගේ වන්දනාමාන කරනු ලබන 

පූජ්ය ගහෝ පූජ්ක  ක්ෂය ගහෝ භාරකාර පූජ්කවරගයකු ගහෝ භාරකාර මණ්ඩලයක් විසින්  ාලනය 

කරනු ලබන ග ාදු ස්ථානයක් අදහස් ගේ. 
 

දහේ ාසල යන්ගනන් යේ ආගමකට අදාළ ආගමික කරුණු උගන්වනු ලබන ගුරු පිරිසක් හා 

ඉගගනුම ලබන සිසු පිරිසක් සේබන්ධ වන ආයතනයක් අදහස් ගේ. එය ආගමික ස්ථානයක් හා 

බැඳී  ැවතිය යුතුය. නැතගහාත් නීතයානුකූල  ැවැත්ම පිණිස එබන්ඳකට අනුබද්ිතව ගහෝ 

ආගමික කටයුතු ගද ාර්තගේන්තුවක අනුමැතිය ලත් සථ්ානයක පිහිටුවා තිබිය යුතුය. 
 

තව ද සෑම නව ආගමික මධයසථ්ානයක්ම ඒ ඒ ආගමට අදාළ ආගමික කටයුතු 

ගද ාර්තගේන්තුගේ ලියා දිංචි විය යුතුය. 

පන්සල්, ගකෝවිල්, පල්ලි, ගේවාල හා ගේවසථ්ාන ඉදිකිරීම සඳහා සපුරාලියයුතු 

ගකාන්ගේසි  

1. භූමිගේ අයිතිය තහවුරු ගකගරන නිරවුේ ඔප්පුවක් තිබිය යුතුය. (එය පූජා ඔප්පපුවක් ගහෝ කිසිදු 

පෟේගලික අයිතියකට යටත් ගනාවූ අන්සතු කළ ගනාහැකි ගපාදු පූජා ගේපළක් බවට තහවුරු 

වී තිබීම අනිවාර්ය ගේ.) 
 

2.  න්සේ, ගකෝවිේ,  ේලි, ගද්වාල හා ගද්වස්ථාන ඉදිකිරීම සඳහා නාගරික ප්රගේශයන්ි දීඉඩම් 

වපසරිය එම ප්රගේශගේ ජන ඝණත්වය අනුව නිර්ණය කළ යුතුය. සිද්ධස්ථාන අයිති  ළාත් 

 ාලන බල  ප්රගද්ශගේ ගරගුලාසි අනුව ගගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීම සඳහා අවම භූමි ප්රමාණයක් 

 ැවතිය යුතුය. 
 

3. මත් ැන්හේ/ මාංශ ගවළදසැේ හා ගයාජිත ආගමික ස්ථානය අතර දුර ප්රමාණය මීටර් 

500ක්වත් විය යුතුය. ආගමික ස්ථානය පිහිටු වීගමන්  සු මීටර් 500ක සීමාව තුළ එවන් නව 

ස්ථානයක් සඳහා අනුමැතිය ගනාදිය යුතුය. සුරාබදු ආඥා නත යටගත් දක්වා ඇති දුර සීමාවන් 

මීට අදාළ ගේ.  
 

4. ආරේභ ගකගරන ආගමික ස්ථානයට නිශ්චිත භාරකරුගවකු සිටිය යුතුය. භාරකරු යන්නට 

විහාරාි ති භික්ූන් වහන්ගස් නමක් ගහෝ භාරකාර පූජ්කවරගයකු ගහෝ භාරකාර මණ්ඩලයක් 

යන්න අදහස් ගකගර්. ( එගස් භාරකරුගවක් ගහෝ භාරකාර මණ්ඩලයක්  වතින අවස්ථාවක 

අදාළ ආගමික ඉගැන්වීේ පිළිබඳ  ැහැදිළි හා ප්රමාණවත් දැනුමක් සහිත ුද්ගලගයකු ගහෝ ඊට 

වැඩි ගණනකින් සමන්විත වියයුතුය. )  

භාරකරු යන්න ගමගස ්ෙ අර්ථ ෙැක්විය හැකිය. 

❖ ගබෞද්ධවිහාරසථ්ානයක - විහාරාි ති ස්වාමින් වහන්ගස් "                
විහාරාි ති ස්වාමින් වහන්ගස් ගහෝ   
භාරකාර මණ්ඩල සභා ති' 

❖ හින්දු ගකෝවිලක - ගකෝවිේ භාරකාර මණ්ඩලගේ සභා ති 

❖ කගතෝලික/ක්රිස්තියානි ගද්වස්ථානයක  - භාරකාර පූජ්කතුමා 

❖ මුස්ලිේ  ේලියක - භාරකාර මණ්ඩල සභා ති 
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5. අදාළ ආගමික මධයසථ්ානය නඩත්තු කිරීගේ හා ආගමික වැඩසටහන් නිරන්තරව 

 වත්වාගගන යාගේ  ැහැදිළි ක්රමගේදයක් තිබිය යුතුය. 
 

6. එගස්ම අදාළ ආගමික මධයස්ථාන  වත්වාගගන යාගේ දී තිබිය යුතු මූලික අංග වලින් හා 

ග ාදු සනී ාරක්ෂක  හසුකේ වලින් සමන්විත යුතුය. 
 

7. ආගමික ස්ථානය ගගාඩනැගීගේ දී, අවම වශගයන් ගෘහස්ථ  වුේ ඒකක සැලකිය යුතු 

ප්රමාණයක් තිබිය යුතුය. තව ද ඉදි කිරීම හරහා ආසන්නගේ පවතින ගවනත් ආගමික ස්ථාන, 

ආයතන ගහෝ පවුල් ඒකක වලට බාධා අවිරතා ඇතිගේ ෙ යන්න මූලිකව ගසායා බැලිය 

යුතුය.  (  වුේ ඒකක ප්රමාණය ගරගුලාසි වලින් නීතිගත කළ යුතුය.) 
 

 

ෙහම්පාසල් ආරම්භ කිරීගම්දී සපුරාලිය යුතු ගකාන්ගේසි 
 

1. භූමිගේ අයිතිය තහවුරු ගකගරන නිරවුේ ඔප්පුවක් තිබිය යුතුය. (කිසිදු  ෞද්ගලික 

අයිතියකට යටත් ගනාවූ අන්සතු කළ ගනාහැකි ග ාදු පූජ්ා ගද් ළක් බවට තහවුරු වී තිබීම 

අනිවාර්ය ගේ.) 

2. ඉගගනුේ, ඉගැන්වීේ ක්රියාවලියට ගයෝගය ස්ථානයක් විය යුතුය.  

3.  න්සලක්,  ේලියක්, ගකෝවිලක් යන ආගමික සිද්ධසථ්ානයකට අනුබද්ිතව ගහෝ අදාළ 

ආගමික කටයුතු ගද ාර්තගේන්තුගේ අනුමැතිය ලත් සථ්ානයක පිහිටුවා තිබිය යුතුය. 

4. ප්රමාණවත් සිසුන් සංඛයාවක්  සිටිය යුතුය. 

5. දහේ දැනුම ඇති ආචාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිය යුතුය. ආගමික වියතුන්ගේ අනුමැතිය සහිතව 

සැකසු විෂය මාලාවක් තිබිය යුතු අතර එම විෂය මාලාව සඳහා අදාළ ආගමික කටයුතු 

ගද ාර්තගේන්තුගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. ගමහිදි සමාජ්, විගරෝධී අන්තවාද හා 

මුලධර්ම ඉගැන්වීේ සිදු ගනාකල යුතුය.   

6. ස්ථානය  වත්වාගගන යෑම සඳහා ප්රමාණවත්  රිදි ගභෞතික සේ ත් ස යා ගත හැකි 

සැලැස්මක් තිබිය යුතුය. 

7. ප්රාගයෝගික භාවිතාවන් තුළින් දහේ දැනුම හා දහේ හුරුව ලබා දීම ගමන්ම ආධයාත්මික 

ගුණ වගාව ඇති කිරීගේ කටයුතු හැර ගවනත් ක්රියාකාරකේ කිසිදු ගදයකට දරුවන් 

ගනායදිය යුතුය. 

8. විගශ්ෂගයන්ම විගද්ශීය ගද්ශකයන්ට ගද්ශන  ැවැත්වීම සදහා අරාධනා කිරිගේ දී 

අමාතයංශගයන් ුර්ණ අනුමැතිය ලබා ගතයුතුය.  

 

ගබෝධි / ප්රතිමා / සුරුවම් / ධර්ම චක්ර  / කූරුස හා ගවනත් ආගමික සිංගක්ත 

සම්බන්ධගයන් අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා මාර්ග  

1.ඒ ඒ ආගමික ගද ාර්තගේන්තු මඟින් ගදන ලද ප්රමිතියට අනුකූල වන නිර්මාණයක් විය යුතුය. 

2. නිරවුේ ඔප්පු සහිත බිේ ගකාටසක ඉදි කිරීම ගහෝ තැේ ත් කිරීම කළ යුතු වන අතර ග ාදු 

ස්ථානයක ඉදිකරන්ගන් නේ ගහෝ තැේ ත් කරන්ගන් නේ නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිගේ 

නිර්ගේශ මත අොළ ප්රගේශගේ ප්රාගේශීය ගල්කම්ගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු අතර ගැටළු සහගත 

අවස්ථා වලදි ආගමික කටයුතු අමාතයාංශගේ අනුමැතියද ලබා ගත යුතුය. 

 3.මංසන්ි / මහාමාර්ග / ආයතනය ඉදිරිපිට (ආගමික ස්ථාන හැර ) ගහෝ ඊට යාබද ඉදිකිරිේ ගහෝ 

තැේ ත් කිරිේ ගනාකළ යුතුය.  

4.ආගගේ ගගෞරවය සුරක්ිත වන ස්ථානයක් විය යුතුය. 
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ගපාදු ගකාන්ගේසි 

1.ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකිරීම ගහෝ  වත්වාගගන යෑම සදහා රජ්ගේ ඉඩේ ලබා දීගේ දී ගහෝ 

ගයාදා ගැනිගේදී ප්රාගද්ශීය ගේකේගේ ගහෝ  ළාත්  ාලන ආයතනගේ ඊට අවසර / නිර්ගද්ශ ලබා 

දිය යත්ගත් ප්රස්තුතය මැනවින් හදුනාගගන නිශ්චිත සෑහිමකට  ත් විගමන්  සුව ය.  

2. ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකිරීම ගහෝ  වත්වාගගන යාගේ දී  ැන නගින්නා වූ ගැටළු නිරාකරණය 

සඳහා නිර්ගද්ශ ලබා දීම පිණිස අවස්ථාගවෝචිතව සුදුසු  රිදි අන්තර් ආගමික නායකයින්ගේ 

නිගයෝජ්නයක් සහිතව  

• ආගමික අමාතයාංශගේ ගේකේ  

• අතිගර්ක ගේකේ (ආගමික කටයුතු) සහ අතිගර්ක ගේකේ (සංවර්ධන) - කැදවුේකරු 

• අන්තර් ආගමික ගද ාර්තගේන්තු නිගයාජ්නය කරන ගද ාර්තගේන්තු ප්රධානීන්  
 

සමන්විත අන්තර් අමාතාිංශ ආගමික ප්රතිසිංවිධාන කමිටුව බලාත්මක වන එම කමිටුව මඟින් 

අදාළ ආගමික මධයසථ්ාන සදහා අනුමැතිය ලබා දිය යුතු ද නැද්ද යන්න සලකා බලා නිර්ගද්ශ හා 

තීරණය ලබා දිය යුතුය. හුගදක් සියළු ග ෞද්ගලික, ආයතනිත ගහෝ සංවිධානයක් ගලස කුමන ගහෝ 

 ාර්ශවයක් විසින්, ආගමික මධයස්ථාන ඉදිකිරීේ හා  වත්වාගගනයාේ සේබන්ධගයන් ගයාමු 

කරන ගැටළුකාරීතත්වයන් තත්වයන් ( ජාතික ආරක්ෂාව, වාර්ික සාමය වැනි ජාතිකමය 

වශගයන් අතිශය සිංගේදි තත්වයන් හැර ) අදාළ ගද ාර්තගේන්තු ප්රධානින් හරහා ගමම කමිටුව 

ගවත ඉදිරි ත්විය යුතුය. ) කමිටුව කැඳවීම ඒඒ අවසථ්ානුකූලව අදාළ ගද ාර්තගේන්තු ප්රධානින් 

විසින් ගමගහයවිය යුතුය. නිශ්චිත තීරණය දිය ගනාහැකි අවස්ථා වලදි ජ්ාතික ප්රතිසංවිධාන කමිටුව 

ගවත ඉදිරි ත් කල යුතුය. 

3. තව ද නව ආගමික මධයස්ථාන ඉදිකිරීම හා  වත්වාගගන යාමට අදාළ මාගේ 2022.04.21 

දාතමින් නිකුත්කර ඇති නව චක්රගේඛනය හා ගමම උ ගදස්  ත්රිකාව අනුව, නව ආගමික 

මධයස්ථාන, යාඥා මධයස්ථාන, ආගමික සංගක්ත  වත්වාගගන යාගේ දී විිමත් අවසරය 

ගනාලබා ඇති විගටක ගහෝ ඉේුේ  ත්ර නිර්ගද්ශ කිරීමට ගනාහැකි අවස්ථාවක එනේ ශ්රී ලංකා 

ප්රජ්ාතාන්ත්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ගේ ගභෞමික අඛණ්ඩතාවය, ඒකීයත්වය, ගමන්ම ආගමික හා 

වාර්ගික සාමය, මහජ්න කැලඹීම යනා දී ජ්ාතිකමය වශගයන් සංගේදී කාරණාවන් ගකගරහි සෘජු 

ගහෝ වක්ර ආකාරයට අනිසි බල ෑේ කරන්නා වූ සිද්ධීන් හා ඒවාගේ ස්වභාවයන් අනුව අවශය නේ, 

අදාළ  ාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ඔවුන් දැනුවත්කර එවැනි ඉදිකිරීේ ගහෝ 

 වත්වාගගනයෑේ නතරකිරීම අදාළ බල ප්රගද්ශගේ ප්රාගද්ශීය ගේකේ සතු බලතලයක් ගේ. එගස ්

ප්රාගද්ශීය මට්ටමින් විසඳාගත ගනාහැකි ගැටළු දිසත්්රික් මට්ටම හරහා ද එගස්ත් ගනාහැකි 

අවස්ථාවල එම බලධාරීන් ගද ාර්ෂවගේම නිර්ගද්ශ සහිතව ඒ ඒ ගද ාර්තගේන්තු ප්රධානින්  හරහා 

ගමම අමාතයාංශය දැනුවත් කිරීම සිදුකළ යුතුය. 

නව ආගමික මධසථ්ාන සම්බන්ධගයන් ජාතික මට්ටගම් දී සාකච්ඡා වියයුතු 

ප්රතිපත්තිමය කරුණු සඳහා පමණක් අොළ වන ජාතික ප්රතිසිංවිධාන කමිටුගේ 

සිංයුතිය 

• අතිගරු ජ්නාි ති 

• ජ්නාි ති ගේකේ - කැදවුේකරු  

• එක් එක් ආගේ නිගයෝජ්නය කරන ජ්ාතික වශගයන් සිටින ආගමික නායකයින් 

• අන්තර් ආගමික අමාතයාංශය නිගයාජ්නය කරන ගේකේවරු 

• ආරක්ෂක අමාතයාංශගේ ගේකේ 

• ග ාලිස් ති 

•  ළාත්  ාලන අමාතයාංශගේ ගේකේ 

• ස්වගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශගේ ගේකේ  
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03. ආගමික ස්ථානයක්  වත්වාගගන යාමට ප්රමාණවත්  රිදි ගභෞතික සේ ත් ගනාමැති 

අවස්ථාවක දී එකී සේ ත් ස යා ගැනීගේ සැලැසම්ක් තිබිය යුතුය. 

04. ඉදිකිරීේ ඇස්තගේන්තු, මූලය ලැබීේ ඇස්තගේන්තුව හා ඒවා වියදේ කරන ආකාරය පිළිබඳ වූ 

වාර්තා අදාළ ආගමික කටයුතු ගද ාර්තගේන්තුගේ අධීක්ෂණයට ඉදිරි ත්කර අනුමත වාර්තාවක් 

ලබා ගත යුතුය. මුදේ ලබන්ගන් රජ්ගයන් නේ ඒවා වියදේ කරන ආකාරය පිළිබඳ වාර්තාවක් 

ඉදිරි ත් කළ යුතුය. 

05. කලින් කලට ජ්න ඝනත්වය අනුව ආගමික ස්ථාන විශාල කිරීම සඳහා  ළාත්  ාලන ආයතනය 

ගහෝ නාගරික සංවර්ධන අිකාරිය මගින් ඉේීමක් ඉදිරි ත් කර අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. 

06. දැනට ලියා දිංචිකර ගනාමැති එගහත් ජ්න  දනමක් සහිතව චිරාගත කාලයක්  වත්වාගගන 

යනු ලබන ආගමික සථ්ානයක් ලියා දිංචිගේ දී එම ස්ථානගේ ුරාවිදයාත්මක හා ඓතිහාසික 

සාධක ගකගරහි විගශ්ෂ සැලකිේලක් දැක්වියයුතු අතර එහිදී ුරාවිදයා ගද ාර්තගේන්තුගේ 

නිර්ගද්ශය හා අදාල  ාර්ශවගේ මහා නායක ස්වාමින්වහන්ගස්ගේ නිර්ගද්ශ මත ලියා දිංචිය 

සිදුකළ යුතුය. 

07. සියුම ඉදිකිරීේ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අිකාරිගේ ගහෝ  ළාත්  ාලන ආයතනගේ 

අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

08. සියු ඉදිකිරීේ වලට අනුමැතිය අ  අමාතයාංශගේ නිරීක්ෂණ වලින්  සුව ලබා ගදනු ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


