
මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) යනු ල ෝලීය දරිද්රතාවල  විරුද්ධල  රන ව න  වශවය ලන එක්වත් 
ජනඳදලේ විලද් ආධවර වඳයන නලය ශව ්වලවීනන ආයතානයි. 

ප්රඵ ද්විඳවේවි   වශලයෝ ලයන් 2004 ලේලේ  එක්වත් ජනඳද ල වොංග්ර්ව වබවල විසින් නිේභවණය  රන 
ද  මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) ආයතානය,  යශඳත්  ප්රතිපඳත්තිප, රල  යිතතිපය ශව ප්රතිපප 
ල ලරහි යලධවනය ලයවමු  රමින්  එක්වත් ජනඳදලයන් ඵව ලදන විලද් ආධවර පිළිඵ  තිප වලතා ලලන්ව  ර 
තිපලේ.  

යශඳවනය, ආේථි  නිදශව වශ  පුරලැසියන්.වශව යලයෝජන ිරීභ   ැඳවූ දියුණුලන ර ලේ වභ  
මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) ආයතානය  ශවුේ වරීත්ල වඵතාව ල වඩ න ව  නී. 

තිපරවවර ආේථි  ලේධනයක් තුළින් දරිද්රතාවලය යලභ ිරීභ වශව එභ ර ලලින් ක්රියවත්භ   රන විවම්ම් වශව 
ලශව  වේය වවධනයක් ඇතිප ර ල , මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානය,  භශව ඳරිභවණ 
ප්රදවනයන් ඵව ලදිත. .ලභභ (MCC) ප්රදවන වැුමම්  ර ඇත්ලත් යලනුතත් එක්වත් ජනඳද ශව ජවතායන්තාර 
වොංලේධන ලැඩව ශන් ඌන පරණය  ලභන්භ පුද් ලි  යොංලේ ආලයෝජන වශව ුමදුුම ඳරිවරයක් නිේභවණය 
ිරීභ වශව ිත. ලභභ (MCC) ප්රදවනල මලි  ලේ  තුනක් තිපලේ: ඒලව නම් වම්මුතිප, ආරම්බ  ලැඩව ශන් වශ 
 වපීය ආලයෝජන වශවවූ වභ වමී වම්මුතීන් යනුලලනි. 

වම්මුතිප යනු දරිද්රතාවලය යලභ ිරීභ වශ ආේථි  ලේධනය තත්ලත්ජනය ිරීභ යරමුණු  ර ත් නි්චිතතා 
ලැඩව ශන් වශව යරමුදේ ඵව දීභ වශව මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානය  වශ ුමදුුම ම් 
ත් ර ක් යතාර යත්වන් ල ලරන ඳ්ව යවුරුදු ගිවිුමම් ලේ. ආරම්බ  ලැඩව ශන් යනු වම්මුතිප යරමුදේ වශව 
ුමදුුම ම් ලනවඵන නමුත් ප්රතිපඳත්තිප  වේය වවධනය ලැි  දියුණු ිරීභ වශව දැි  ලව  ැඳී  සිිනන ර ල  
ප්රදවනය  රනු ඵන ුතඩව ඳරිභවණ ප්රදවන ලේ. ලද්ීමභව ශරශව ආේථි  ඒ වඵද්ධතාවල, ලලෂවභ වශ 
වශලයෝගීතාවල ප්රලේධනය ිරීභ වශව වභ වමී  ගිවිුමම්ල  එෂඹීභ  2018 යලේේ භවවලේදී AGOA වශ 
MCA නී  රණ ඳනතා භගින් මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) ආයතානය  ඵය ඵව දී ඇතා. 

මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානය  ප්රධවන විධවය  නිධවරිලයුත විසින් ලභලශයලනු ඵන 
යතාර එය නල ලදලනුතල න් යුත් රවජය-ලඳෞද් ලි  යධයක් භ්ඩඩයක් විසින් ඳවනය  රනු ැලේ. එභ 
භ්ඩඩලේ මුුමන දරන්ලන් රවජය ලේ ම් ලන යතාර වවභවික ිතන් යතාර බව්ඩඩව වර ලේ ම්, එක්වත් ජනඳද 
ලලෂ නිලයෝිකතා, යන්තාේජවතිප  වොංලේධනය වශවවු එක්වත් ජනඳද (USAID) ආයතානලේ ඳරිඳව , 
මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානලේ ප්රධවන විධවය  නිධවරී ශව පුද් ලි  යොංලේ 
නිලයෝිකතායන් ශතාර ලදලනක් සිටී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝපලේෂන්(MCC) ආයතනලේ විලේෂත්ලය කුමක්ද? 

මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) ආයතානය යනු දියුණු ලන ර ල  ශව ඇභරි වනු ඵදු ල ලන්නන්  
ප්රතිපවබ යත්  ර ලදමින් එක්වත් ජනඳද රජලේ ආධවර  වේයක්භ ලව ඵව ලදන ආයතානය   ලශව 
තදවශරණයි. 

තරඟ ාරී ලත්රීම: මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) ආයතානලේ යධයක් භ්ඩඩය ්වලවීනන ශව 
විනිවිද ලඳලනන ප්රතිපඳත්තිප දේ  20 ක් භතා, ර    වේයවවධනය ඳරීක්ව  රන යතාර ප්රතිපඳත්තිපල  වේය 
වවධනය භතා ඳදනම්ල ර ලේ ලතාෝරව  නී. 

රටලේ විසින්ම ලසායා ගත් විසඳුම්:  තිපරවවර ආේථි  ලේධනයක් වශ දරිද්රතාවලය යලභ ිරීභ වශව ඔවුන්ලේ 
ප්රමුතතාව ශම්නව  න්නව ලව ලතාෝරව  ත් ර ල  මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානය දැනුම් 
ලදිත. එභ ර ලේ ඔවුන්ලේ ලයෝජනව ව ්ව  රන්ලන් ඔවුන්ලේ වභවජය වභ  ඳලත්ලන පුළුේ වව ච්ඡව තුළිනි. 
ලභභ ලැඩව ශන් ලඩව දියුණු ිරීභ  මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානය එභ ර ලේ වභ  
වශලයෝගීල   යුතු  රිත.  

රටලේ විසින් ලමලහයලන ක්රියාත්ම  රීරීම: ර    මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) වම්මුතිපයක් 
ප්රදවනය  ෂ වි , එහි සියලු යොං  ෂභනව රණය ශව යීනක්ණය ිරීභ වශව ල ිලයුතු ලද්ශීය ආයතානයක් 
පිහිටුලිත. මය යීනක්ණ   යුතු, දැි  ල කීලභන් ශව ඳවරදෘය ලව  ෂ යුතු යතාර  ලඵවලශෝ වි  ලභය සිදු 
 රන්ලන්  ්වලවීනන මය නිලයෝිකතාලයුත ශරශවිත.  

ප්රතිඵඵ ල ලරි  වලාානය ලයාු රීරීම: ලශව ප්රතිපප ඵව දීභ  වශ ඇභරි වනු ජනතාවල  ඔවුන්ලේ 
ආලයෝජනලයන් ලශව ප්රතිපවබයක් ැලඵන ඵල වශතිප  ිරීභ  මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) 
ආයතානය  ැඳී  සිටී. තාභන්ලේ ලැඩව ශන්ල ප්ර තිපය යීනක්ණය ිරීභ ත් ඒලවලේ ඵඳමභ ඇ ීමභ ත් 
ලභභ (MCC) ආයතානය තාවක්ෂණි  ලලයන් දැි , ක්රභවනුූල ශව ඳවරදෘය ක්රභලේදයන් බවවිතාව  රිත. 

මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝපලේෂන්(MCC) ආයතනය බන ජයත්රහයය කුමක්ද  

ලම් ලන වි  මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතානය  ලවල පුරව  වම්මුතිප වශව ලඩවේ බිලියන 
12.0ක්ද  ආරම්බ  ලැඩව ශන් වශව ලඩවේ මිලියන 631ක්ද  යනුභතා  ර තිපලේ. ලභභ ප්රදවනයන් භගින් 
 ෘෂි ේභය ශව ලවරිභවේ , මය ශව ලයලවවය වොංලේධනය, ප්රලවශන යිනතා ඳශුම ම්, දණ විලරෝීන 
ලැඩව ශන්, ඵක්තිපය වැඳීමභ, ලද්ඳෂ යිතතිපය ශව ඉඩම් ප්රතිපඳත්තිපය, ජ වැඳයුභ වශ වනීඳවරක්වල, 
යධයවඳන ල්වලව ඵව  ැනීභ ශව ලවෞතය ල්වලව ඵව  ැනීභ ඇතුළු  ඵහුවිධ යොංල ලයවඳෘතිපල   වශවය ලේ. 

වද ලන විට බා ඇතිඵ ප්රතිඵඵ: ල වී න් 404,477 ක් පුහුණු ිරීභ, ලවණිජ ශව ප්රජව ලයලවවයන් 4,223   වශවය 
ී භ වශ ලඩවේ මිලියන 87.1    ෘෂි වේමි  ශව ග්රවමීය ණය ඵව දීභ, ිලෝමී ේ 3,480 භශව භවේ  
වම්පේණ ිරීභ, මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන් (MCC) යරමුදේ වඳයන යධයවඳන   යුතුල  සිුමන් 
233,403 ක් වශබවගී ී භ, මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) වශවය දුන් ක්රියව වර ම් තුළින් 
තඳලද් යන් 5,063 ක් පුහුණු ිරීභ ලශෝ වශතිප  ිරීභ, යධයවඳන ඳශුම ම් වඳයන ්වනවන  818 ඉදිිරීභ, 
ජය වඳයන ්වනවන 1,191 ක් ඉදි ිරීභ ශව  12,386 ලදලනුත   ලවෞතයවරක්වල වශ වනීඳවරක්  
ක්රියව වර ම් පිළිඵ පුහුණුලක් ඵව දීභ ආදිය ලේ. 

මිලේනියම් චැලන්ජ් ල ෝඳලේන්(MCC) ආයතාලනලේ වම්මුතිප ශව ආරම්බ  ලැඩව ශන්  භගින් ලෝ ලේ 
දප්ඳත්භ  ජනතාවල  ලේධන යල්වනව ප්රලේධනය ිරීභ ශව  ජීලන තාත්ලය ඉශෂ නැොංී භ තුළින් ලඩව වභෘද්ධිභත් 
යනව තායක් බිහි  රිත. ලැි  වි්වතාර වශව www.mcc.gov. ලලේ යඩවිය  පිවිලවන්න. 

 

 

http://www.mcc.gov/


සම්ුතිඵ සඳහා ල ාේ බිලියන 12.7 ක් 
ආේලම්නියවල භවලි 
ලඵනින් ලභවේලඩෝලව 
ඵේිනව සවලවෝ ලභවන්ල ෝලියවල 
 ැලඵෝ ලේි  ලභවලරවක්ල ෝල 
යිතලරි ල ව්ව  ලභවවැම්බික් 
එේවැේලලඩෝ නැමීබියවල 
ලජෝේිකයවල ලන්ඳවය 
ඝවනවල නි රගුලව 
ලශවන්දුරව්ව නිතජේ 
ඉන්දුනීසියවල පිලිපීනය 
ලජෝේදවනය ලවන වය 
ලවලතාෝ ලැන්වවනියවල 
ිතබීරියවල ලනලටු 
භැඩ ්ව රය වැම්බියවල 
භවවි  
 

 

ආරම්භ  ලැ සටහන් සඳහා 
ල ාේ මිලියන 631 ක් 

ඇේලේනියවල නිතජේ 
ඵවේිනව සවලවෝ ඳැරගුලේ 
ේලවතාභවවල ලප්රු 
 යනවල පිලිපීනය 

ලශවන්දුරව්ව රුලන්ඩව 
ඉන්දුනීසියවල වැලලෝ ල ෝලම් 
ලජෝේදවනය ශව ප්රින්සිපි 
ල න්යවල සියරව ලිලයවන් 
ල වලවවලලෝ  ැන්වවනියවල 
ිේගි්ව ිනලභෝ-ල්වින 
ජනරජය ත න්ඩවල 
ිතබීරියවල යුක්ලේනය 
භවවි වැම්බියවල 
ලභෝේලඩෝලව  
 


