
 
 
 
 
අත්සන් කළ සම්මුති 
මිලේනියම් චෆලන්ජ් ල ෝපලේන් (MCC) ආයතනයල ොේ 
බිලියන 13 ට ලෆඩි ප්රුමළණය  වම්මුති 37 ක්රටලේ 29ක් වමග 
අත්වන්  ර තිලේ.ලමම වම්මුති මගින් මිලියන 175  පමණ 
ජනතළලට ලවත වෆලවනු ඇතෆයිඅලප්ක්ළ ල ලේ. 
 
අප්රිටකාව (66%)   ආසියාව (15%)  

ලෙනින්  $307.3 (2006) ඉන්දුනීසියළල $600 (2011) 

ලෙනින්$375 (2015) පිලිපීනය $433.9 (2010) 

ෙේකිනළ සළලවෝ $480.9 (2008) ලමොන්ලගෝලියළල $284.9 (2007) 

 ෆලෙෝ ලේඩි $110.1 (2005) ලමොන්ලගෝලියළල $350 (2018) 

 ෆලෙෝ ලේඩි $66.2 (2012) ලන්පළය  $500 (2017) 

අයිලේ ල ෝවහට් $524.7 (2017) ලනලටු $65.7 (2006) 

ඝළනළල $547 (2006) යුර ෝඳය සහ නිරිතදිග  (10%) 

ඝළනළල $498.2 (2014) ආේලම්නියළල $235.7 (2006) 

ලවලතෝ $362.6 (2007) ලජෝේජියළල $395.3 (2005) 

යිබීරියළල $256.7 (2015) ලජෝේජියළල $140 (2013) 

මෆ ගවහ රය $109.8 (2005) ලජෝේදළනය $140 (2013) 

මළවි $350.7 (2011) ලමොේල ෝලළ $262 (2010) 

මළලි $460.8 (2006) ලතින් ඇමරිකාව (9%) 

ලමොලරොක්ල ෝල $697.5 
(2007) 

එේවෆේලල ෝරය $460.9 (2006) 

ලමොලරොක්ල ෝල $450 (2015) එේවෆේලල ෝරය $277(2014) 

ලමොවෆම්බික් $506.9 (2007) ලශොන්ඩුරළවහ $215(2005 

නෆමීබියළල $304.5 (2008) නි රගුලළ $175(2005) 

නයිජේ $437 (2016) ල ොේ ($) ප්ර6මළණය දී ඇත්ලත් 
මිලියන ලලින් ලන අතර එය මුේ 
වම්මුතිලේ වඳශන් ප්ර මළණය ලේ 

ලවනගළය $540 (2009) 

ලවනගළය $550 (2018) 

ටෆන්වළනියළල $698.1 (2008 

 
අලවන්  ෂ වම්මුති 
මිලේනියම් චෆලන්ජ් ල ෝපලේන්(MCC) ආයතනය වම්මුති 24ක් 
වම්පූේණ  ර තිලේ. රටලේ ලද   (මෆ ගවහ රය වශ මළලී) සිදුවු ශමුදළ 
ක්රපමන්ත්ර ණ නිවළ එම වම්මුති අලවන්  රන දී. 
 

ආලම්නියළල (2011) මළවි (2018) 

ලෙනින් (2011) ලමොේල ෝලළ (2015) 

ෙේකිනළ සළලවෝ (2014) ලමොන්ලගෝලියළල (2013) 

 ෆලෙෝ ලේඩි (2010) ලමොලරොක්ල ෝල (2013) 

 ෆලෙෝ ලේඩි (2017) ලමොවෆම්බික් (2013) 

එේවෆේලලදෝරය (2012) නෆමීබියළල (2014) 

ලජෝේජියළල (2011) නි රගුලළ (2011) 

ඝළනළල (2011) පිලිපීනය (2016) 

ලශොන්දුරළවහ (2010) ලවනගළය (2015) 

ඉන්දුනීසියළල (2018) ටෆන්වළනියළල (2013) 

ලජෝේදළනය (2016) ලනලටු (2011) 

ලවලතෝ (2013) වෆම්බියළල (2018) 

 

අත්වන් කිරීමට ඇති වම්මුති 

වම්මුති පිළිලය කිරීමට සුදුසු ම් ත් රටලේ අටක් වමග මිලේනියම් 

චෆලන්ජ් ල ෝපලේන්(MCC) ආයතනය  ටයුතු  රමිනි සිටී. 

. ෙේකිනළ සළලවෝ  . හරීය ං ළල  

. ලවලතෝ   . ටිලමෝ-ලවහටි  

.ඉන්දුනීසියළල  . ටියුනීසියළල  

.ල ොලවෝලලෝ  . මළවි  
 

 

මිලේනියම් චෆලන්ජ් ල ෝපලේන් 
(MCC) ආයතනය වංඛ්යළමලලින් 

www.mcc.gov / @MCCgov 

සම්මුති ආරයෝජන අංශ අනුව   
(2019 මුදේ ලේලේ මුේ  ළේතුල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආ ම්භක වැඩසටහන් 

මිලේනියම් චෆලන්ජ් ල ෝපලේන්(MCC) ආයතනය ල ොේ මිලියන 

631පමණ ලන ආරම්භ  ලෆ වටශන් 28ක් අත්වන්  ර තිලේ. 

ලශොන්දුරළවහ, ලගෞතමළළ, ල ොලවෝලලෝශළ සියරළ ලිලයෝන් හි 

ලෆ වටශන් ක්රිනයළත්ම  ලේ. ලටෝලගෝ, ගෆමිබියළ, ඉතිලයෝපියළලශළ 

ලවොමන් දපත්ල ලෆ වටශන් පිලිලයෂ ලලමින් පලතී. 

මිරේනියම් චැරලන්ජ් රකෝඳරේෂන්(MCC) ආයතනරේ 

වාේෂික අයවැය  (රඩොලේ මිලියන වලින්)  
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අධ්ය8ක්ෂ මණ්ඩලය 
 

මිරේනියම් චැරලන්ජ් රකෝඳරේෂන්(MCC) ආයතනරේ අධ්යයක්ෂ 

මණ්ඩලය සමන්විත වන්රන්  ජරේ සමාජිකයන් ඳස් රෙරනකුරගන් හා 
රඳෞද්ගලික අංශරේ සමාජිකයන් හත  රෙරනකුරගනි. 

 

 ාජ්යල රේකම් මයික් රඳොම්පිරයෝ (සභාඳති) 
භාණ්ඩාගා  රේකම්, ස්ටීවන් ටී.මියුනිචින් (උඳ සශාඳති) 

එක්සත් ජනඳෙ රවළ නිරයෝජිත, ර ොබට්  ඊ ලයිටිසේ 

අන්තේජාතික සංවේධනය සහාවු එක්සත් ජනඳෙ ආයතනරේ 

(USAID) ඳරිඳාලක  මාේක් ග්රී න් 
මිරේනියම් චැරලන්ජ් රකෝඳරේෂන්(MCC) ආයතනරේ 

ප්රේධාන විධායක  නිලධාරී  

එක්සත් ජනඳෙ රසරනට් සභික මයික් රජොහාන්ස ්
ඳත් ක  නැත 

ඳත් ක  නැත 

ඳත් ක  නැත 
 

 
වැටයීම නිසා සම්පූර්ණ ප්රමතිශතය 100% ඉක්මවා තිබීමට පුළුවන 
 

 

 
 

 



 
 

 

Sinhala Wording for the Graphic 
 
 
ජ වම්පළදනය ශළ වනීපළරක්ළල 
11% 
 
 ෘෂි ේමය 
15% 
 
ෙ ක්තිය 
18% 
 
මේේ ලවේලළ 
1% 
 
පළනය ශළ ඉ ම් 
5% 
 
ලවෞඛ්ය , අධ්යළාළපනය ශළ  
ප්ේජළ ලවේලළ 
13% 
 
ලෆ වටශන් පරිපළනය ශළ අධික්ණය 
11% 
 
 
ප්රවලළශනය 
(මළේග, ජ ශළ ගුලන්) 
26% 
 


