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  الموافقةبتوصية 

جل  من أمملكة بوتانبالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .37، على النحو الوارد في الفقرة مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو

  

مشروع الوصول إلى من أجل  مملكة بوتان إلى مامقترح تقديمهومنحة قرض 

 األسواق وتكثيف النمو

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

ن في زارعيلم ا)1(:  إدارية شرقية التحديات التاليةقاطعاتم لمشروع الذي يغطي ستسيعالج ا -1

المجتمعات النائية الذين ال يتوفر لديهم الوصول إلى الطرق والذين يحتاجون إلى الدعم لزيادة إنتاجية 

 في المجتمعات نالمقيمين ي المزارع)2(السنة؛ على مدار األمن الغذائي كي يحظوا بنظم زارعة الكفاف 

 أو تكثيف المحاصيل النقدية ستهاللالالذين يحتاجون إلى الدعم والوصول إلى الطرق فرص التي تتمتع ب

ويتمثل الهدف النهائي في تمكين . تحقيق وفورات الحجم في اإلنتاج والتصنيع والنقللوإنتاج األلبان 

  .المزارعين التجاريين الناشئين من االستفادة االقصوى من األسواق الداخلية والخارجية

   التمويل المقترح-اء ب

  واألحكامالشروط 

بما ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 5.6بمبلغ بوتان مملكة  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

مشروع الوصول ، للمساعدة في تمويل شروط تيسيرية للغايةب) مليون دوالر أمريكي تقريباً 8.49 يعادل

 سنوات، 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40لقرض مدة ا وستكون .إلى األسواق وتكثيف النمو

 ومن المقترح أيضاً أن .سنوياً)  في المائة0.75(يتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة سو

 بموجب المساهمة المتممة للسويد في . مليون دوالر أمريكي2يقدم الصندوق منحة  لمملكة بوتان بمبلغ 

  .موارد الصندوقالتجديد الثامن ل

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي إطار مملكة بوتانل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

يقع القرض في إطار هذه و .1220-1020ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  8.76

  .المخصصات
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   الوطني والقدرة االستيعابية للدولةعبء الدين

قدرة بأن  2009عام البنك الدولي /الديون الذي أجراه صندوق النقد الدوليالقدرة على تحمل تحليل استنتج  -4

جهاد خطر إتتعرض ل في إطار السيناريوهات البديلة وةمستدامبوتان على تحمل إجمالي دينها الخارجي 

في بوتان، والسجل القوي المائية شروعات الطاقة لجدوى التجارية لموهذا يأخذ باالعتبار ا. ديون متوسط

  . بتقديم الدعمالجهات المانحةالتزام ، ووالمستوى العالي لالحتياطيات الدوليةلتنفيذ المشروعات في البلد، 

  تدفق األموال

ة لدى للقرض وحساب للمنحسيجري فتح حساب و. سيتبع تدفق األموال اإلجراءات الحكومية العادية -5

وسيتم تحويل األموال فيما بعد إلى حساب . التحويالت من الصندوقالستالم النقدية الملكية الهيئة 

 لتمويل أنشطة رية الست اإلدامقاطعات يتم فتحه في كل من المقاطعاتللمشروع على مستوى ال

  .المشروع

  ترتيبات اإلشراف

  . التمويلعلى المشروع وإدارةإلشراف كون الصندوق مسؤوالً عن اسي -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال ُينتظر وجود أية استثناءات -7

 التسيير

 مراجع خارجي سيقوم )1(: اإلجراءات التالية مصممة لتعزيز نواحي التسيير المتعلقة بتمويل الصندوق -8

 سنوياً وبشكل مستقل عن مقاطعاتت المشروع على مستوى اليوافق عليه الصندوق بمراجعة حسابا

 سيتم تعيين شخص مرجعي في شعبة الهندسة في إدارة الزراعة في )2( اإلدارية؛ مقاطعاتحسابات ال

بالمبادئ  بشكل صارم مقاطعاتوزارة الزراعة والغابات لضمان التزام السلطات على مستوى ال

 سيتوافق التوريد والتعاقد مع موفري )3(؛ شغال العامةتوريد األالتوجيهية للتوريد في الصندوق عند 

  .الخدمات مع المبادىء التوجيهية للتوريد في الصندوق

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 مزارعي الكفاف الفقراء الذين )1(:  سيستهدف المشروع،الصندوقفي مع سياسة االستهداف بما يتماشى  -9

 الذين يعيشون في ثور التيبتعانون من انعدام األمن الغذائي، واألسر التي تترأسها النساء ورعاة ي

 ة فرعية إداريمقاطعة 37 المزارعين الناشئين الذين يعيشون في )2(؛ ة فرعية إداريمقاطعة  11

نتاج لزراعة واإلونمو االقدرة الزراعية والبيئية المحتملة لتكثيف لديهم ويتمتعون بوصول إلى الطرق و

  .الحيواني
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  نهج االستهداف

 مقاطعاتال )1(:  إلى معيارين48 اإلدارية الفرعية البالغ عددها مقاطعاتتحديد المسبقة للالاستندت عملية  -10

من األسر التي تعيش على مسافة تبعد أكثر من )  في المائة100 إلى 45(اإلدارية التي تضم أعلى نسبة 

تحظى  اإلدارية التي تتمتع بوصول إلى الطرق ومقاطعاتال )2(يق؛ مسير يوم واحد من أقرب طر

أو المنتجة للمحاصيل النقدية أو التي تضم أكبر األراضي الجافة مناطق من أو واسعة أراضي رطبة ب

 .يار األولي عند استهالل المشروعوسيتم تثبيت هذا االخت. ثور التيبتاألبقار ومن قطعان 

وسيجري التحديد األولي لألسر بأسلوب تشاركي . الً الختيار األسر المستفيدةسيتبع المشروع نهجاً شام -11

 وفقاً تم اختياره إدارية مقاطعة اإلدارية ورؤساء القرى في كل مقاطعاترشاد في الل موظفي اإلمن خال

لزراعية فيما يتعلق بالنظم ا(مثل االهتمام بالمشاركة في أنشطة المشروع والقدرة المحتملة محددة لمعايير 

 وأثناء مرحلة ).فيما يتعلق بالقوة العاملة في األسرة (التنفيذ على والقدرة) موارد األراضي المتوفرةو

النساء المهتمة االختيار األخيرة، ستُبذل الجهود الخاصة لضمان مشاركة أفقر األسر واألسر التي تترأسها 

  .بأنشطة المشروع

 المشاركة

ويستند هذا . ع بشكل رئيسي من خالل نهج مدارس المزارعين الحقليةسُيشارك المستفيدون في المشرو -12

النهج إلى تعليم الكبار وتطبيق أساليب التعلم التجريبية من أجل تمكين مجموعات المزارعين من 

وسيصل .  وبالتالي الموافقة على األعمال التي سيتم تنفيذها،يص المعوقات والفرص لتحسين اإلنتاجختش

ومدخالت خالل مدارس المزارعين الحقلية ومجموعات المنتجين األخرى إلى خدمات المستفيدون من 

  .الدعم المطلوبة

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية أهداف البرنامج

يتمثل الهدف الكلي للمشروع في الحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي ومستويات معيشة األسر الريفية  -13

 .في بوتانالست ية الشرقية ر اإلدامقاطعاتالالفقيرة في 

لمشروع في تحسين إنتاجية النظم المستندة إلى زراعة الكفاف في المجتمعات التي لويتمثل الهدف المحدد  -14

 تعزيز وفي نفس الوقتليس لها وصول إلى الطرق، وتكثيف إنتاج المحاصيل النقدية ومنتجات األلبان، 

  . التي تتمتع بالوصول إلى الطرقلمجتمعاتوصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق في ا

 األهداف السياساتية والمؤسسية

في المختصة رشادية؛ وتقوية الروابط الحيوية بين الشعب  المشروع كفاءة نظم الخدمات اإلسُيحسن -15

شعبة التسويق  ؛ ودعممقاطعاتعلى مستوى الالمختصين وزارة الزراعة والغابات والموظفين 

لوزارة المبادىء التوجيهية وتعزيز ؛ 2009 حديثاً لتنفيذ قانون التعاونيات لعام والتعاونيات المؤسسة

  .تشكيل المجموعاتالزراعة والغابات المعنية ب
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 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

، ومع 2010-2007تتواءم أهداف المشروع وأنشطته المقترحة مع اإلطار االستراتيجي للصندوق  -16

  .تراتيجية االبتكار لديهمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في الصندوق، واساستراتيجية تن

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

سياسة قطاع الموارد الطبيعية المتجددة في بوتان ومع األهداف المحددة يتواءم المشروع بشكل كامل مع  -17

 تعزيز سبل كسب الرزق المستدامة من )1(: والتي تضم) 2013-2008(في الخطة الخمسية العاشرة 

االحتماالت التجارية للزراعة والموارد الطبيعية خالل تحسين اإلنتاجية الزراعية والحيوانية وتوسيع 

 تشجيع الزراعة )3(صون وتشجيع االستخدام التجاري المستدام للغابات والموارد المائية؛  )2(األخرى؛ 

 تحويل زراعة الكفاف بدون تعريض األمن )4(؛ الرعويةمن األراضي امة والموارد التجارية المستد

 إدارية مقاطعة"وبشكل خاص، سيدعم المشروع تنفيذ برنامج وزارة الزراعة والغابات . الغذائي للخطر

  .الذي يحظى باألولوية"  وثالثة منتجاتةواحد

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

وسيعمل المشروع على تأسيس . الست  اإلدارية الشرقيةمقاطعاتيعمل عدد قليل من المانحين حالياً في ال -18

أوجه التآزر مع األنشطة المنفذة في إطار مشروع بحوث البستنة والتنمية الذي تموله الوكالة اليابانية 

ة األراضي ر مشروع إداللتعاون الدولي والذي ينفذه مركز وينخار لبحوث الموارد الطبيعية، ومع

 في دارية اإلمقاطعةنفذه التالمستدامة الجاري والذي يموله البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية و

  .ية األساسية وتُشارك في التمويلالتقنالمساعدة لتنمية لمنظمة الهولندية الوستُقدم . يغانغتراش

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

 تكثيف الزراعة )2( دعم مجتمعات زراعة الكفاف الفقيرة؛ )1( :مكونات هي ثالثة  منالمشروع يتألف -19

  .إدارة وتنسيق المشروع) 3(ودعم الوصول إلى األسواق؛ 

  فئات النفقات

التدريب والمساعدة التقنية ) 2(؛ )في المائة 30.6(األشغال العامة ) 1: (خمس فئات للنفقات هناك -20

) 5(؛ ) في المائة5.2(الثروة الحيوانية ) 4(؛ )في المائة 42.1(المعدات والمواد ) 3 (؛)في المائة 16.4(

  .)في المائة 5.2(التكاليف المتكررة 
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   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكات-زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

 مقاطعاتارة على مستوى الوزارة الزراعة والغابات؛ ومكاتب اإلدهم  سيكون شركاء التنفيذ الرئيسيون -21

إعمار  لبناء أو إعادة ؛ وشركات القطاع الخاص المتعاقدةوالمكتب اإلقليمي لتسويق الزراعة والتعاونيات

  .ت المنتجين والتعاونيات المنظمةمجموعاالطرق؛ و

 مسؤوليات التنفيذ

مسؤولة عن التنسيق  ، األمانة العامة لوزارة الزراعة والغاباتومقرها ،ستكون وحدة تنسيق المشروع -22

الكلي ألنشطة المشروع، وسيتم تعيين األشخاص المرجعيين في كل شعبة مختصة في وزارة الزراعة 

شعبة الزراعة، وشعبة الثروة الحيوانية، وشعبة الغابات وخدمات الحدائق، وشعبة التسويق (والغابات 

. مقاطعاتفين المختصين على مستوى المن أجل توفير المساندة التقنية إلى الموظ) الزراعي والتعاونيات

 مقاطعات على عاتق الموظفين المختصين على مستوى الالقاعديوستقع مسؤولية األنشطة على المستوى 

  .قليمي للتسويق والتعاون الزراعي الفرعية وموظفي المكتب اإلمقاطعات في الاإلرشادوموظفي 

 دور المساعدة التقنية

لوزارة الزراعة والغابات قنية األساسية من أجل تنقيح المبادىء التوجيهية سُيمول المشروع المساعدة الت -23

 ومن أجل ،تشكيل المجموعات؛ وإعداد المناهج التدريبية لنهج مدارس المزارعين الحقليةبالخاصة 

التكنولوجيا الرئيسية المحسنة التي يشجعها المشروع؛ ودعم المشروع التجريبي للسياحة الزراعية؛ 

  .نفيذ أنشطة دعم التسويق الصحيحةالمكتب اإلقليمي للتسويق والتعاون الزراعي في تومساعدة 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

فور موافقة لتنمية لمنظمة الهولندية الة والغابات وعسيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الزرا -24

  .لتنميةل يةمنظمة الهولندالنية من المشروع على استخدام المساعدة التق

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر  .مليون دوالر أمريكي، على مدى أربع سنوات 15.78يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -25

 في المائة من مجموع 53.8( مليون دوالر أمريكي 8.49الصندوق بقرض قيمته ) 1: (التمويل فهي

؛ ) في المائة24.2( حكومة بوتان )2(؛ ) في المائة12.7(دوالر أمريكي  مليون 2ومنحة بقيمة ) التكاليف

؛ )في المائة 8.1(المستفيدون من المشروع ) 4(؛ )في المائة 1.1(لتنمية المنظمة الهولندية ل) 3(

  .) في المائة0.1(القطاع الخاص   )5(
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 د المحققةالفئات الرئيسية للفوائ

لزيادة نتيجة  ستستفيد األسر المستهدفة مباشرة من ارتفاع دخول المحاصيل النقدية وإنتاج األلبان -26

اإلنتاجية، وأنشطة إضافة القيمة، والحد من خسائر ما بعد الحصاد وتكاليف النقل، ووصول أكبر إلى 

ن الغذائي نتيجة لزيادة كميات األمستستفيد األسر التي تستند إلى زراعة الكفاف من تحسن و. األسواق

المحاصيل وإنتاج الخضار، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، وأنشطة تربية الدجاج في الحدائق 

الخدمات االرشادية، والفوائد وتعزيز توفير القابلة للقياس التمكين المجتمعي، وتضم الفوائد غير . المنزلية

  .ومخرجات التجارةزيادة مدخالت ية بشكل غير مباشر من وسيستفيد عموم سكان المنطقة الشرق. البيئية

 الجدوى االقتصادية والمالية

 وإلنتاج األلبان مع عائد التي يشجعها المشروع للربح لجميع المحاصيل اً جذاباًُيظهر التحليل المالي هامش -27

 في المائة مع 18اقتصادي يتراوح بحدود ائد وُيظهر التحليل االقتصادي معدل ع. لمزارعيناجيد لعمالة 

  .في الفوائد وزيادة في التكاليفمعقول حساسية متوسطة النخفاض 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

ستتم مشاركة المعرفة والدروس المستفادة المنبثقة عن تنفيذ المشروع، وبشكل خاص من االبتكارات  -28

 ومناسبات تبادل المعرفة وأثناء تلفين من خالل حلقات العمل الدوريةالمشجعة، مع الشركاء المخ

وسُيساهم المشروع من خالل المقاالت وتحديث معطيات األداء . اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع

لكتروني لوزارة الزراعة والغابات، ومنابر الصندوق لتبادل المعرفة، والبرامج اإلقليمية على الموقع اإل

  .لمراكز الدولية للبحوث الزراعيةة لالهام

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

أول وهو  ، المشروع التجريبي للسياحة الزراعية)1(: سُيجرب المشروع أو ُينفذ عدداً من االبتكارات -29

ال السواح ، الذي يقترح إقامة شراكة بين أعمال السياحة ومجتمع ريفي الستقبفي القطرتجربة من نوعها 

 تأجير )3(لمحاصيل؛ باالحيوانات إضرار  التجريبية لمنع اإلجراءات )2(وإقامتهم في مواقع نائية؛ 

 تنظيم المشروعات المشتركة بين المزارعين )4(تنة والمراعي؛ األراضي الحكومية من أجل تنمية البس

  .سعلمزارعين الحقلية على نطاق وا نهج مدراس اإدخال )5(والقطاع الخاص؛ 

 نهج توسيع النطاق

برنامج "سيعمل المشروع على توسيع نطاق تنفيذ النهج الناجحة المجربة في إطار المشروع السابق  -30

 االبتكارات تُشكلوفي حال النجاح، .  الذي موله الصندوق"الزراعة والتسويق وتشجيع المشروعات

  .دة للتكرار المشروع احتماالت جيالمختلفة والمبادرات التجريبية التي شجعها
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  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

 دارية اإلمقاطعة في تقوية القدرات التقنية للات التأخير)1(: يواجه المشروع ثالثة مخاطر رئيسية هي -31

 الصعوبات في تنظيم المجتمعات في مجموعات مترابطة؛ )2(؛ مقاطعات على مستوى الاإلرشادوموظفي 

 والتعاقد مع على إدارة توريد األشغال العامة مقاطعات ضعف قدرات المنهدسين على مستوى ال)3(

أشهر شراف خالل ستة إ تنظيم بعثة )1(: وتضم اجراءات التخفيف من حدة المخاطر ما يلي. المتعهدين

الموظفين؛  المشروع لتوثيق التقدم المحرز في تطوير المناهج وتدريب المدربين وتدريب من استهالل

 توضيح جميع متطلبات الصندوق في )3( ضمان رصد عمليات تشكيل المجموعات بشكل صحيح؛ )2(

  .النواحي الماليةب فيما يتعلقدليل تنفيذ المشروع وضمان التدريب الدوري للموظفين 

 التصنيف البيئي

من حيث أنه سيتبع " باء "ملية من الفئة كعالمشروعف نِّ إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، ُصطبقاً -32

إعادة /وبشكل خاص، سيتم تنفيذ أنشطة إنشاء. نهجاً حساساً للبيئة أثناء تنفيذ جميع األنشطة المقترحة

  .ضر بالبيئةت التي الإنشاء الطرق بالخاصة الحكومة الطرق باتباع مقاييس إعمار 

  االستدامة- كاف 

شروع، ينوي المشروع تطوير مجموعات مترابطة من كجزء من استراتيجية االستدامة لمرحلة ما بعد الم -33

ومن أجل . المنتجين الريفيين ودعمها لتصبح تعاونيات مسجلة قانونياً عندما تصل إلى مرحلة النضوج

من تعزيز استدامة االستثمارات األكبر، سيدعم المشروع المكتب اإلقليمي للتسويق والتعاون الزراعي 

وسيتم تعزيز استدامة . باصدار األسهم مع مستثمري القطاع الخاص التوصل إلى ترتيب للتمويل أجل

لترميم بعد األمطار عمليات الالطرق الزراعية في مرحلة ما بعد المشروع من خالل توفير األموال 

وبعد انقضاء هذه المدة، سيتم تمويل . الموسمية ولصيانة الطرق لمدة سنتين بعد االنتهاء من إنشاء الطرق

 وتنفيذها وفقاً للخطة المحددة في اإلتفاقية الثالثية الموقعة بين اإلدارة على مستوى صيانة الطرق

  .غابات لكل طريق زراعي ووزارة الزراعة والفرعية المقاطعة وإدارة المقاطعاتال

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

مية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم والصندوق الدولي للتن بوتان مملكةبين التمويل ستشكل اتفاقية  -34

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية  مننسخة وترفق  .المقترح إلى المقترضالتمويل على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  مملكة بوتانو -35

 .الزراعية
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 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل  مقتنع بأن وإني -36

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -37

خمسة ماليين وط تيسيرية للغاية تعادل قيمته مملكة بوتان قرضاً بشر أن يقدم الصندوق إلى :قـرر

على أن يخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 5 600 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وستمائة ألف

  . هذه الوثيقةشروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في

  

دوالر  2 000 000(لغ مليوني دوالر أمريكي منحة إلى مملكة بوتان بمب أن يقدم الصندوق :قرر أيضاً

على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام ) أمريكي

  .الواردة في هذه الوثيقة

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Market Access and 
Growth Intensification Project (MAGIP)" 

(Negotiations concluded on 8 December 2010) 

FINANCING AGREEMENT 
 
 

Loan Number: ____________ 
 
Grant Number: ___________ 
 
Project Title: Market Access and Growth Intensification Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and the 
 
Kingdom of Bhutan (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS the Borrower/Recipient has requested financing in the form of loan and grant 
from the Fund to assist in financing the Project described in schedule 1 to this Financing 
Agreement, 
 
NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation 
Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan (the “Loan”) and a Grant (the “Grant”) to the 
Borrower/Recipient (the “Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to 
implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 The amount of the Loan is five million six hundred thousand Special Drawing Rights 
(SDR 5 600 000). The amount of the Grant is two million US dollars (USD 2 000 000).  
 
2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be USD. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
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5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 April and 
15 October of each year in the payment currency. Principal of the loan will be paid in 
fifty nine (59) equal semi annual instalments of SDR 93 334 payable on each 15 April 
and 15 October, starting on 15 April 2021 and ending on 15 April 2050, plus a further 
final instalment of SDR 93 294 payable on 15 October 2050. 
 
6. Designated accounts. 

(a) There shall be a loan designated account (the “Loan Designated Account”) 
and a grant designated account (the “Grant Designated Account”) for the purposes 
of receiving the Loan and the Grant respectively and financing the Project.  

(b) Both Designated Accounts shall be opened in a bank acceptable to the Fund, 
denominated in USD and on terms and conditions satisfactory to the Fund, 
including but not limited to appropriate protection against set off, seizure or 
attachment. The Designated Accounts shall be operated by the Department of 
Public Accounts (“DPA”) of the Ministry of Finance (“MOF”) of the 
Borrower/Recipient or any other competent department authorized by the MOF.  
 

7. Project accounts. 

There shall be eight (8) Project Accounts (known as “Project Letter of Credit 
Accounts”) for the benefit of the Project opened in a bank acceptable to the Fund 
to receive resources from the Loan Designated Account and the Grant Designated 
Account through the Government Budget Fund Account of the Borrower/Recipient. 
One (1) Project Account is to finance the eligible expenditures of the Project 
Coordination Unit (“PCU”) as referred to in paragraphs 8 and 8.1 of Schedule 1 
hereto. One (1) Project Account for the eligible expenditures of the Regional 
Agricultural Marketing and Cooperative Office (“RAMCO”) as referred to in 
paragraph 11 of Schedule 1 hereto. The remaining six (6) Project Accounts are to 
finance the eligible expenditures incurred in the six Dzongkhags in the Project Area 
as referred to in paragraph 10 of Schedule 1 hereto.    

 
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing to finance expenditures 
covered under paragraph 1 of Schedule 2, as well as recurrent costs. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Forests (“MOAF”) 
of the Borrower/Recipient. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties:  
 

(a) The Dzongkhag Administrations as described in paragraph 10 of Schedule 1 
hereto; and 
 
(b) The RAMCO. 

 
3. The Project Completion Date shall be the fourth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan and Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 
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Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: 

 
Any competent authority has taken action without the prior consent of the Fund for 
institutional changes to the Programme Steering Committee (the “PSC”) as referred 
to in paragraph 6 of Schedule 1 hereto and/or the PCU, including but not limited to 
modification of the membership composition, dissolution and merger and the Fund 
has determined that any such event listed above is likely to have a material 
adverse effect on the Project. 

 
2. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal:  
 

(a) The PCU is established and a full-time Project Coordinator as described in 
paragraph 8 in Schedule 1 has been appointed by the MOAF; 

(b) The IFAD no-objection on the first Annual Work Plan and Budget (“AWPB”) 
shall have been obtained; and 

(c) The Designated Accounts and Project Accounts shall have been opened on 
terms and conditions in accordance with this Agreement. 

 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
 
The President of IFAD Director  
International Fund for Agricultural Development Department of Public Accounts 
Via Paolo di Dono 44 Ministry of Finance 
00142 Rome, Italy Thimphu, Bhutan  
 
 
This agreement, dated _________, has been prepared in the (English) language in six (6) 
original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
  



 EB 2010/101/R.25/Rev.1  الملحق

12 
 

Schedule 1 
 

Project/Programme Description and Implementation Arrangements 
 

I. Project/Programme Description 
 
1. Target Population. The Project shall benefit i) poor, food insecure subsistence 
farmers, women-headed households and yak herders living in remote gewogs 
(sub-districts); and ii) emerging commercial farmers living in gewogs with road access and 
the agro-ecological potential for agricultural and livestock intensification and growth. Both 
categories of beneficiaries are located in six eastern dzongkhags (districts), namely, 
Lhuentse, Tashiyangtse, Trashigang, Mongar, Pemagatshel and Samdrup Jongkhar (the 
“Project Area”). 
 
2. Goal. The goal of the Project is to reduce poverty and improve food security and the 
standards of living of target rural households in the Project Area. 
 
3. Objectives. The objectives of the Project are to improve the productivity of 
subsistence-based farming systems in communities with no road access, and to intensify 
the production of cash crops and dairy products, while enhancing smallholders’ access to 
markets, in communities with road access. 
 
4. Components. The Project consists of three Components: (i) Support to poor 
subsistence farming communities; (ii) Agricultural intensification and support to market 
access; and (iii) Project management and coordination. 
 

4.1. Support to poor subsistence farming communities. The specific objective of 
this Component is to enhance the productivity of subsistence farming systems and 
to diversify the livelihood means of remote communities, with a view at improving 
food security. It is composed of the four following sub-components:  
 

(i) Agricultural development, which aims at strengthening the capacities of 
poor subsistence farmers to adopt improved agricultural practices and better 
manage their natural resources base;  

(ii) Livestock development, whereby improved pullets, along with related 
training, will be provided to target poorest households;  

(iii) Community forestry management, which will strengthen existing 
Community Forest Management Groups (CFMGs) through the provision of 
planting materials, tools and small equipments; and  

(iv) Agro-tourism pilot, aiming to support the MOAF’s efforts to promote 
tourism in the Project Area. 

4.2.  Agricultural intensification and support to market access. This Component 
targets exclusively farmers, primarily dairy and horticulture producers, who are 
located in gewogs with agro-ecological potential for growth or intensification of 
production and with access to roads, with the goal of increasing agricultural 
production, productivity and intensity in selected strategic sub-sectors with market 
potentials. It is composed of the four following sub-components: 
 

(i) Selected support for intensified agricultural and livestock production, 
which aims at providing technical and material support to selected groups of 
farmers and/or livestock owners (vegetable growers, potato seeds producers, 
citrus growers, dairy producers and yak herders) in selected gewogs so as to 
increase agricultural and/or livestock productivity and the production of 
marketable surpluses. 
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(ii) Infrastructure development, which will finance the rehabilitation (or 
construction) of strategically selected existing (or new) farm roads, as well as 
the rehabilitation of existing, or development of new, strategically selected 
irrigation schemes. 

(iii) Support to supply chain and market development, which will finance the 
establishment of key marketing infrastructure and provide training and 
material support to existing, or new, farmers’ groups engaged in the 
processing and marketing of agricultural produces.  

4.3.  Project Management and Coordination. This Component consists of two sub-
components:  

(i) Service delivery mechanism to farmers, which will finance the costs for 
introducing and implementing the Farmers’ Field School concept; and 

(ii) Project management, which will finance the acquisition of essential 
equipment and technical assistance to support Dzongkhag Administrations as 
described below in implementing grass-roots level project activities. 

 
 

II. Implementation Arrangements 
 

5. Lead Project Agency. The MOAF of the Borrower/Recipient, in its capacity as Lead 
Project Agency, shall take overall responsibility for the Project. 
 
6. Project Steering Committee (“PSC”). The PSC will provide oversight and policy 
guidance to the implementation of the Project.  
 

6.1.  Composition. The PSC will be chaired by the Secretary of MOAF, and 
composed of the Directors of line departments of MOAF including the Department 
of Agriculture, the Department of Livestock, the Department of Agricultural 
Marketing and Cooperatives, and the Department of Forestry and Park Services, 
the Project Coordinator, senior representatives at or above the division-chief level 
from line departments of the Ministry of Finance (MOF) including the Department of 
National Budgets and the Department of Public Accounts (“DPA”), and the 
representatives of the Ministry of Home and Cultural Affairs (“MOHCA”) and of the 
Gross National Happiness Commission (“GNHC”). The PSC will meet twice a year. It 
will, inter alia, review project progress, discuss issues and shortcomings, provide 
policy guidance and approve the Annual Work Plans and Budgets (AWPBs).  

 
7. Ministry of Finance (MOF). The IFAD Focal Point within the DPA of the MOF will be 
responsible for the clearance of Withdrawal Applications and will facilitate operation of 
the Designated Accounts. The IFAD Focal Point will also facilitate the preparation of 
consolidated financial progress reports and will ensure liaison with all relevant 
Departments of the MOF and with the Royal Audit Authority, the GNHC and the MOAF. 
 
8. Project Coordination Unit (“PCU”) and the Project Coordinator. Project coordination 
and overall implementation will be the responsibility of the PCU, led by a fully-dedicated 
Project Coordinator and established within the MOAF Secretariat. The Project Coordinator 
will be directly accountable to the MOAF Secretary and undertake the same 
responsibilities as those of the Project Director as described in Section 7.11 of the 
General Conditions, as may be amended from time to time. The Project Coordinator will 
be selected and appointed by the MOAF with prior approval of IFAD based on 
qualifications, experience and Terms of Reference approved by the Fund. The Project 
Coordinator will be assisted by a Finance Officer or a senior Accountant to be nominated 
and to be located within the Administration and Finance Division of the MOAF, and by a 
Planning, Monitoring and Evaluation Officer to be nominated from the existing staff of 
the Policy and Planning Division of the MOAF. 
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8.1. Main Responsibilities. The Project Coordination Unit under the leadership of 
the Project Coordinator will be responsible for, inter alia: (i) support to the 
preparation of district-level AWPBs and preparation of the consolidated project 
AWPB for submission to the Fund and to the PSC for approval; (ii) approval of 
budget releases to the Dzongkhag Administrations; (iii) preparation of accounts for 
submission to MOF and preparation of consolidated financial reports and 
statements of expenditures for submission to the Fund and the Borrower/Recipient; 
(iv) supervision of Monitoring and Evaluation activities and outcome and impact 
measurement; (v) preparation of consolidated semi-annual and annual progress 
reports; (vi) ensuring the compliance with the Borrower/Recipient’s procurement 
rules and IFAD’s Procurement Guidelines, Loan Covenants and Guidelines on 
Project Audits; (vii) supervision of field-level activities and identification of capacity 
building needs at the dzongkhag and gewog levels and organization of necessary 
technical assistance or training; (viii) coordination of inter-departmental work; 
(ix) liaison with the Fund and all partner organizations; (x) procurement of selected 
equipment, material and technical assistance; and (xi) management of the PCU 
Project Letter of Credit Account.   

 
9. Line Departments. The Line Departments of the MOAF will be the lead technical 
agencies. Within each of the Project-related line departments, a Project Focal Point will 
be appointed to provide the necessary technical backstopping to the Project Coordinator, 
the RAMCO staff and District Officers as and when required.  
 
10. Dzongkhag Administrations. The Dzongkhag Administrations in the six districts 
within the Project Area will be the main implementing entities at the grass roots level. 
Field activities will be coordinated and supervised by: (A) the District Agricultural 
Officers, District Livestock Officers and District Forestry Officers who will be responsible 
for, inter alia, the following: (i) identification of most suitable activities and Project 
investments as inputs for the preparation of district-level AWPBs; (ii) supervision, 
technical backstopping and training of gewog staff; (iii) community mobilization, group 
formation and training of farmers’ groups’ members and support to cooperatives, where 
appropriate; and (iv) management of inputs and equipment supply, and (B) the District 
Engineering Officers, who will be responsible for, inter alia, the following: 
(i) identification and selection of the farms roads and irrigation schemes to be newly 
constructed or rehabilitated; (ii) supervising civil works’ procurement processes in 
accordance with IFAD Procurement Guidelines, dated 17 September 2010, as may be 
amended from time to time; and (iii) management of contractors’ contracts. In addition, 
the District Planning Officers will assist in the preparation of the draft district-level 
Project AWPBs and progress reports; while the District Finance Offices will manage the 
district Project Letter of Credit Accounts and prepare the required financial reports. 
 
11. Regional Agricultural Marketing and Cooperative Office (“RAMCO”). The RAMCO will 
be responsible for, inter alia, the following: (i) implementation of marketing-support 
related activities; (ii) management of the RAMCO Project Letter of Credit Account; and 
(iii) preparation and submission of related financial reports to the PCU.    
 
12. Annual Work Plans and Budgets (AWPBs). The PCU will prepare a draft AWPB for 
each Project year, and will propose such a draft to IFAD for no objection, after which the 
draft AWPB will be submitted to the PSC for approval. In cases where the PSC introduces 
substantial changes to the AWPB previously seen by IFAD, no-objection shall be sought 
from IFAD for such changes. 
 
13. Project Implementation Manual (“PIM”). The PCU shall prepare a draft PIM as soon 
as practicable, but in no event later than ninety (90) days after the entry into force of this 
Agreement. The PSC shall approve the PIM only with prior agreement of the Fund, and 
provide a copy thereof to the Fund. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds. (a)  The Table below sets forth the Categories 
of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and Grant, the allocation of the 
amounts of the Loan and Grant to each Category and the percentages of expenditures for 
items to be financed in each Category: 
 
 

Category 

Loan Amount 
Allocated  

(expressed in SDR) 

Grant Amount 
Allocated 

(expressed in USD) 
Percentage of eligible 

expenditures 

I. Civil Works 2 110 000  80% of total expenditures 

II. Training and 
Technical 
Assistance 

 1 880 000 100% of total expenditures 
excluding cofinanciers’ 

contributions 

III. Equipment and 
Material 

2 245 000 20 000 70% of total expenditures, 
excluding beneficiaries’ 

contribution. 

IV. Livestock 210 000  100% of total expenditures 
excluding beneficiaries 

contribution 

Unallocated 1 035 000 100 000  

    

TOTAL 5 600 000 2 000 000  

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 
 
“Livestock” means expenditures related to the purchase of livestock and 
poultry except for the expenditures related to vaccines. 
 
“Equipment and Material” includes, inter alia, one (1) vehicle to be financed by 
resources from the Grant. 
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Key reference documents 

 
Country reference documents: 

Tenth Five-Year Plan (2008-2013) 

RNR Sector Tenth Plan (2008-2013) 

Cooperative Amendment Act (2009) 

Farmer Group and Cooperative Development Strategy (2008) 

Amended Local Government Act (2009) 

Road Act of Bhutan (2004) 

Guidelines for Farm Road Development (2009) 

Guidelines on Road Classification System and Delineation of Construction and 
Maintenance Responsibility (2009) 

Environmental Assessment Act (2000) 

Land Act of Bhutan (2007) 

Draft Tourism Bill (2010) 

 

IFAD reference documents: 

Project design document (PDD) and key files 

Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 
EXPECTED RESULTS PERFORMANCE INDICATORS MEANS OF VERIFICATION ASSUMPTIONS 

OVERALL GOAL 
To reduce rural poverty, enhance the 
standards of living and enhance food 
security of poor rural households in six 
eastern districts. 

- Percentage reduction in the proportion of people living below poverty line 
- Percentage of farmers reporting increase in agricultural and livestock productivity 
- Percentage of farmers and livestock owners reporting increased income 
- Percentage of farmers reporting improved food security 

- PCU impact surveys 
- Statistics collected by gewogs 
extension staff and monitored though 
the PLAMS 

 
No major economic shocks or 
crisis  

PROJECT PURPOSE 
 
To improve the productivity of 
subsistence-based farming systems in 
communities with no road access, and 
to intensify the production of cash crops 
and dairy products, while enhancing 
smallholders’ access to markets, in 
communities with road access. 

Remote gewogs - Subsistence farming: 
- Incremental production:100 tons Paddy; 420 tons vegetables ; 180 tons maize; 60 tons grains, pulses 

and oil seeds; ; 360 tons potatoes; 90 tons chilli; 1,600 tons fruits; 1.1 million eggs 
- Increase in cropping intensity for subsistence farming from 79 percent to 100 percent 
- Percentage reduction in post-harvest losses 
Other gewogs: 
- Incremental production: 1,170 tons Paddy; 1,900 tons vegetables ; 220 tons maize; 430 tons grains, 

pulses and oil seeds; 4,000 tons potatoes; 200 tons chilli; 3,000 tons fruits; 3.45 million litres milk; 270 
tons yak cheese; 27 tons yak butter 

- Increase in cropping intensity from 112 percent to 155 percent 

- Statistics collected by gewogs 
extension staff and monitored though 
the national Planning and Monitoring 
System (PLAMS) 
- Records from producers’ groups 

No major natural disaster in the 
Eastern region (such as 
earthquake or floods)  
 
Cheaper imports do not make 
farming an unattractive 
proposition 

OUTCOMES AND OUTPUTS 
 
Component 1: To enhance the 
productivity of subsistence farming 
systems and to diversify the 
livelihoods means of remote 
communities. 

Outcomes: 
- 1,216 ha of arable land under appropriate land use and land management practices 
- 6 ha of land producing fruit tree seedlings  
-18,5 ha of land producing quality seeds 
Outputs: 
- 44 Farmers’ Field Schools established and functional 
- 880 farmers provided with tools, planting materials and other inputs and trained in improved farming 
practices, vegetable and fruit production 
- 880 household-based food drying/storage facilities constructed 
- 500 households provided with poultry and trained in backyard poultry raising 
- One agro-tourism pilot implemented 

 
Adequate labour available to 
increase production 
 
Gewog Extension Agents are 
willing to walk long distances to 
reach out to remote communities 
 

 
Component 2: To increase agricultural 
production, productivity and cropping 
intensity in selected, strategic sub-
sectors with market potentials and to 
improve market access for rural 
producers 

Outcomes: 
- 2,600 ha of arable land under appropriate land use and land management 
- 150 ha of organic farms developed 
- 7 ha of land producing citrus seedlings 
- 134 ha of fruit orchards rehabilitated of developed 
- 1,900 ha of potato/maize-based dry land and 450 ha of paddy-based wet land developed 
- 1,600 households and 800 yak herders engaged in commercial dairy production 
Outputs: 
- 100 agricultural-based FFS and 24 dairy groups established and functional 
- 3,050 households trained in improved agricultural practices and dairy production and provided with 
planting material, livestock, tools and other inputs 
- 100 protected vegetable producing units, 50 vegetable seedling producing units. 10 milk collection points 
and 4 small-scale milk processing units established 
- 39 km of farm roads rehabilitated/constructed 
- 400 ha of irrigation schemes rehabilitated 
- Marketing, processing and storage infrastructure constructed 
- Linkages established between producers’ groups and traders and producers’ groups trained in 
marketing, processing and value-addition 

 
 
 
- PCU impact surveys 
 
- Statistics collected by gewogs 
extension staff and monitored though 
the PLAMS 
 
- Records from producers’ groups 

 
Farmers are willing to buy 
agricultural inputs  
 
Farmers’ dependency syndrome 
decreases 
 
The MOAF remains committed 
to implementing the One Gewog 
Three Products (OGTP) priority 
programme 

 




