
Millennium Challenge Corporation Grant 
The MCC Sri Lanka Compact is the largest grant funding ever received by 

Sri Lanka. GOSL and MCC together identified weak transport infrastructure 

and weak land administration practices as two binding constraints to  

මුළු ප්රදාන මුදල   : ඇමරිකානු ඩ ාලර් මිලියන 480 (වසර 5) 

ප්රදානය අනුමත කිරීම  : 2019 අඩේල් 25 

වයාපෘතිය  : ප්රවාහන සහ ඉ ම්  
 

ප්රවාහන වයාපෘතිය – ඇ.ඩ ා.මිලියන 350 

නවීන රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධතිය  
ඇ.ඩ ා.මිලියන 160 

• කි.මී.205ක මාර්ග ජාලයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ න ැංවීම 

• ධාවයන වන රථවාහන පිළිබඳ එම අවස්ථායේදීම දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්යේෂණය 

• අන්තර් සම්බන්ිත රථවාහන ආයලෝක සැංඥා පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම  

• මාර්ග ජාලය තුළ බස් ප්රමුඛතා මැංතීරු පද්ධතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

• යකාළඹ හා තදාසන්න ප්රයද්ශයේ මැංසන්ි 132ක් ව ඩි ියුණු කිරීම සහ නවීකරණය කිරීම  

• පික මාරු ස්ථාන පුළුේ කිරීම සහ පික යේිකා ව ඩිියුණු කිරීම 

බස් ප්රවාහන ඩස්වය නවීකරණය කිරීම  

ඇ.ඩ ා.මිලියන 50

 

සහශ්ර අභිඩයෝතා සංස්ථා 
වයාපෘතිය (MCC) යනු ? 

The Millennium Challenge 

Corporation (MCC) is an 

independent U.S. foreign 

assistance agency aimed at 

fighting global poverty. 

 
MCC forms partnerships with 

developing countries who are 

committed to good governance, 

economic freedom and investing 

in their citizens. 

 
Grant disbursement is based on 

competitive selection – MCC’s 
Board examines a country’s 

performance on 20 independent 
and transparent policy indicators 

and selects countries based on 
policy performance. 

• ස්වැංක්රීය ගාස්තු යගවීයම් පද්ධතිය    

(smart cards) 

•  
•  
• GPS තාක්ෂණය මඟින් බස්රථ අධීක්ෂණය 

 

• ව ඩිහිටියන්, කාන්තාවන්, ආබාිත සහ 

අයනකුත් අනතුරුවලට භාජනය විය හ කි 

කණ්ඩායම් සඳහා ආරක්ෂාව ව ඩි ියුණු කිරීම  
• ලැංගම සහ යපෞද්ගලික බස්රථ 

යමයහයුම්කරුවන්ට නවීන බස් රථ මිලදී ග නීමට  

 

 

      ග්රාමීය ප්රවාහනය ව ඩිියුණු කිරීයම්  
      ක්රියාකාරකම් 

        ඇ.ඩ ා.මිලියන 140 

▪ සබරගමුව, ඌව, උතුරු ම ද සහ මධයම පළාත් ආවරණය කරන මාර්ග ජාලයේ   
කියලෝමීටර් 131 ක මාර්ග යකාටස් සැංවර්ධනය කිරීම හා ව ඩිියුණු කිරීම 

 

 

 
 
 
 

ඉඩම් ක බලි පිළිබඳ මූලික සිතියමක් (Parcel fabric map) 
නිර්මාණය කිරීම (එනම් ඉඩම් ක බලි පිළිබඳ මූලික 
ක ඩ ත්තර සිතියමක්) සහ රජයේ ඉඩම් යේඛනය (e-State 
Lands Information Management System-eSLIMS) 
තුළට ඇතුළත් කිරීම.

  

      ඇ.ඩ ා. 23,400,000                                               ඇ.ඩ ා.6,500,000  

  
 

 

 

 

ඉ ම් වයාපෘතිය - ඇ.ඩ ා. මිලියන 67 (ිස්ික්ක 8ක ක්රියාත්මක යේ) 

MCC සැංයුක්ත ප්රදානය යනු යමයතක් ශ්රී ලැංකාවට ල බී ඇති විශාලතම ප්රදාන අරමුදල යේ. ශ්රී ලැංකා රජය 
සහ MCC ආයතනය එක්ව ශ්රී ලැංකායේ ආර්ික වර්ධනය සඳහා බලපාන ප්රධාන බාධාවන් යදකක් 
හඳුනායගන ඇත. එනම් දුර්වල ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සහ දුර්වල ඉඩම් පරිපාලන භාවිතයන් යේ. 
  

MCC ආයතනය යනු ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය විසින් ිළිඳුකම 
පිටුද කීම සඳහා වියද්ශ ආධාර 
ලබායදන ස්වාධීන රාජය 
ආයතනයකි. 

යහපාලනය, ආර්ික නිදහස සහ 
රයේ පුරව සියන් සඳහා 
ආයයෝජනය කිරීම යවනුයවන් 
ක පවී සිටින සැංවර්ධනය යවමින් 

පවතින රටවේ සමඟ MCC  
හවුේකාරිත්වයක් ඇති කරගනී. 
 

තරඟකාරී යත්රීම් ක්රියාවලියක් 

යටයත් - MCC අධයක්ෂ මණ්ඩලය 
විසින් ස්වාධීන හා 
විනිවිදභාවයකින් යුතු ප්රතිපත්ති 

දර්ශක 20 ක් මත රටක 
ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන 
අතර ප්රතිපත්ති කාර්යසාධනය මත 

පදනම්ව රටවේ යතෝරා ගනී. 
 

තිරසාර ආර්ික වර්ධනයක් සහ 
දරිද්රතාවය අවම කිරීම සඳහා 
යතෝරාගත් රටවේ ඔවුන්යේ 

ප්රමුඛතා හඳුනා ග නීම MCC 
ආයතනයට අවශය යේ. 
 

MCC අරමුදේ ප්රදානය කළ විට, 
එය ක්රියාත්මක කිරීයම් සියලු 
අැංශ කළමනාකරණය සහ 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා යද්ශීය 
වගවීයම් ආයතනයක් පිහිටුවයි. 

• ස්වැංක්රීය ගාස්තු යගවීයම් පද්ධතිය (සුහුරු 

කාඩ්පත්) 

• යපාදු ධාවන කාලසටහන් ක්රමයක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

• GPS තාක්ෂණය මඟින් බස්රථ අධීක්ෂණය 

• කාන්තාවන්, ආබාිත පුද්ගලයින්, ව ඩිහිටියන් 

සහ අයනකුත් අනතුරුවලට භාජනය විය හ කි 

කණ්ඩායම් සඳහා ආරක්ෂාව සහ බස් ප්රයේශය 

ව ඩි ියුණු කිරීම 

• ලැංගම සහ යපෞද්ගලික බස්රථ 
යමයහයුම්කරුවන්ට නවීන බස් රථ මිලදී 
ග නීමට අවශය මූලය ප්රතිපාදන සඳහා සහාය 
වීම  

 

 
 

පරිගණකගත තක්යස්රුකරණ පද්ධතියක් 
හඳුන්වාදීම තුළින් රාජය හා යපෞද්ගලික 
ඉඩම්වල තක්යස්රු කටයුතු කාර්යක්ෂම 
කිරීම.  

 

යරජිස්ටර් යජනරාේ 
යදපාර්තයම්න්තුයේ පවතින ඉඩම් 
හිමිකම් වාර්තා ඩිජිටේකරණය කිරීම, 
රජයේ ඉඩම් යේඛනය (eSLIMS) සමඟ 
සම්බන්ධ කිරීම මගින්  යතාරතුරු 
ලබාග නීම කාර්යක්ෂම කිරීම. 

 

ඇ.ඩ ා. 11,400,000 

රජයේ ඉඩම් පරිපාලන කටයුතු ව ඩිියුණු කිරීයම් පියවරයන්ට එනම්, ඉඩම් ප්රතිපත්ති පරිසරය සහ 
නනතික රාමුව ව ඩි ියුණු කිරීම සඳහා පර්යේෂණ කටයුතුවලට සහාය ද ක්වීම.  

 

ඇ.ඩ ා. 6,700,000 

ඔප්පපු ක්රමයේ සිට හිමිකම් ලියාපිැංචි කිරීයම් ක්රමයට යද්පල හ රවීයම් ක්රියාවලියේදී, රජයේ 
"බිම්සවිය" ව ඩසටහන පුළුේ කිරීමට සහය ලබාදීම තුළින් සියලුම ඉඩම් හිමියන්යේ යද්පල අයිතිය 
තහවුරු කිරීයම් ක්රියාවලිය කාර්යක්ෂම කිරීම.  

 

ඇ.ඩ ා. 19,300,000 

සහශ්ර අභිඩයෝගතා සංසථ්ා ප්රදානය (Millennium Challenge Corporation Grant) 

▪ රයේ මධය කලාපයේ ආර්ික කටයුතු බස්නාහිර පළායත් වරාය සහ යවළඳයපාළ සමඟ සම්බන්ධ කිරීම 
▪ මාර්ග නඩත්තුව සඳහා ධාරිතාව  ශක්තිමත් කිරීම 
▪ මාර්ග නඩත්තු අරමුදල සඳහා නව මූලයකරණ යාන්රණක් ඇතිකිරීම 
▪ මාර්ග ආරක්ෂණ පියවරයන් හඳුන්වාදීම 

 


