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 منغوليا

   تنمية إدارة المراعي واألسواقمشروع

  لالتموي موجز

 الصندوق :المبادرة المؤسسة

 منغوليا :المقترض

  والصناعات الخفيفةوالزراعة األغذية وزارة :المنفذة الوكالة

 أمريكي دوالر مليون 18.4 :للمشروع اإلجمالية التكلفة

مليون  11.5بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 7.25 :الصندوق من المقدم القرض قيمة

 )قريباًدوالر أمريكي ت

 ويتحمل سنوات، 10 مدتها سماح فترة ذلك في بما سنة، 40 :الصندوق يقدمه الذي القرض شروط

 في 0.75 (المائة في الواحد أرباع ثالثة بواقع خدمة رسم

 وياسن) المائة

  المناخ بتغير الخاص الصندوق/العالمية البيئة مرفق :التمويل في المشاركة الجهات

 ةشاركالم المالية المؤسسات

 :المناخ بتغير الخاص الصندوق/العالمية البيئة مرفق :المشترك التمويل قيمة

 أمريكي دوالر مليون 1.5
 أمريكي دوالر مليون 2.7 :المؤسسات المالية المشاركة

 منح :المشترك التمويل شروط

 أمريكي دوالر مليون 0.9 :المقترض مساهمة

 ريكيأم دوالر مليون 1.8 :المستفيدين مساهمة

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق :بالتقدير المكلفة المؤسسة

 مباشريخضع إلشراف الصندوق ال : المتعاونةالمؤسسة
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  الموافقةبتوصية 

 مشروع أجل من منغوليا إلى تقديمه المقترح بالقرض الخاصة التوصية على الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجلس

  .35 الفقرة في الوارد النحو على سواقتنمية إدارة المراعي واأل

   تنمية إدارة المراعي واألسواقمشروع أجل من منغوليا إلى تقديمه مقترح قرض

   المشروع–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع–ألف 

ر المؤسسي اإلطافيه  وقت كان، في 1992في عام  ةالحيوانيللثروة خاصة الملكية الاالنتقال إلى أدى  -1

تسببت في تدهور واسع النطاق "  المفتوحالوصول"حالة من ، إلى تفككي والمراعي ةالحيوانيالثروة إلدارة 

صغيرة الللحوم والسوق المحلية امع محدودية فرص الوصول إلى أسواق تصدير و. لألراضي والمراعي

التركيز على المنتجات الحيوانية ، و)الثروةراكم ت (انزيادة حجم القطعب الرعاة  فرادىاستجاب، نسبيا

.  قيمةاألعلىمنتجات األلبان على  ،قرب من المراكز الحضريةوبال، الصوفاألخرى، مثل الكشمير و

نفس وفي .  في العادةضئيلة أو معدومةبشأن األسعار ن على المساومة يالرعاة والمزارعقدرة تكون 

 ات تواجه صناع التيرئيسيةالعقبة الالمواد الخام مدادات إمنخفضة وعدم انتظام الجودة الشكل ت، الوقت

 شركات التجهيز لتنظيم لدى وهناك اهتمام واضح .تجهيز المنتجات الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم

. عمليات الشراء المباشر للمواد الخام عالية الجودة من مجموعات المنتجين، وتقصير سلسلة التوريد

ين أو رسميالالوسطاء غير من القيمة المضافة في سالسل القيمة من قبل  جزء كبير يتم امتصاص، حالياو

ون هوامش ربح حقق دورا ضروريا ولكن غير فعال من حيث التكلفة، ويونلعبي ين، الذي"المغيرين"

مجتمعة من تخفيض اللتدابير ل، فإن وهكذا.  في المائة من أسعار الجملة للمواد الخام50-40 تبلغإجمالي 

لتوفير فقط وإنما تحسين دخل أسر الرعاة لادة كفاءة سالسل القيمة الزراعية القدرة ليس المدة وزي

 .حد من تدهور األراضيمما سي،  أيضاًةيوحوافز إلدخال اإلدارة الرشيدة للموارد الرعالمالي والساس األ

 المقترح التمويل – باء

 واألوضاع الشروط

بما ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 7.25 وليا بمبلغمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى منغ -2

بشروط تيسيرية للغاية، للمساعدة في تمويل مشروع تنمية )  مليون دوالر أمريكي تقريبا11.5يعادل 

 سنوات، 10 مدتها سماح فترة ذلك في بما سنة، 40 القرض مدة وستكون .إدارة المراعي واألسواق

  .سنويا) المائة في 0.75 (المائة في لواحدا أرباع ثالثة قدره خدمة رسم ويتحمل
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 الصندوق في األداء أساس على الموارد تخصيص بنظام الصلة

 هي األداء أساس على الموارد تخصيص نظام بموجب يانغوللم المحددة السنوية المخصصات -3

وسوف يستنفد القرض المقترح  .2012-2010 التخصيص دورة مدى على أمريكي دوالر مليون 11.5

  .ا التخصيص بالكاملهذ

 للدولة االستيعابية والقدرة الوطني الدين عبء

على تحمل الديون أن منغوليا بشأن القدرة البنك الدولي  والمشترك بين صندوق النقد الدوليالتحليل ظهر ي -4

على الرغم من أن الديون قد ارتفعت بشكل و. الديون الخارجيةا بالنسبة إلجهاد  منخفضا خطرتواجه

حسن على المدى توتأن تستعيد عافيتها  الديون لحالةمن المتوقع ف، 2010-2009خالل الفترة ملحوظ 

 مليون دوالر أمريكي، 19.8ما مجموعه ب 1996منذ عام قرضين  الصندوق لمنغوليا مد قدوق. المتوسط

 .ة المحددهديعافي مو ديسديجري التو

 األموال تدفق

 إلى حسابين المناخ بتغير الخاص الصندوق/العالمية يئةالب مرفقل قرض الصندوق ومنحة يحوتسيتم  -5

 حسابات إلى ينمعينال الحسابين من األموال تتدفق وسوف .المشروع إدارة وحدةين منفصلين تديرهما معين

 . معهمالمتعاقد الخدمات قدميمتعود ل التي المشروع تشغيل

 اإلشراف ترتيبات

 العالمية البيئة مرفقالتمويل بالتعاون مع  لصندوقا سيدير كما الصندوق، إلشراف المشروع سيخضع -6

 .العالمية البيئة مرفقلألنشطة التي يمولها بالنسبة 

 الصندوق في التشغيلية والسياسات الزراعية التنمية لتمويل العامة الشروط من االستثناءات

 .استثناءات أية توجد ال -7

 التسيير

تعيين مراجع ) 1 (:الصندوق قرض بتسيير الخاصة وانبالج تعزيز إلى التالية المزمعة التدابير تهدف -8

 ،األشغال و السلع،لتوريد المطبقة قائالطرتحديد ) 2(حسابات خارجي مستقل مقبول لدى الصندوق؛ 

ع وسوف تمتثل عمليات التوريد والتعاقد م .ات التنفيذ مع مقدمي الخدماتيوالخدمات في جميع اتفاق

  .الصندوق في للتوريد ةالتوجيهي للمبادئي الخدمات مدمق

 والمشاركة المستهدفة المجموعة – جيم

 المستهدفة المجموعة

عيش في ت تيسر الاألأسر الرعاة الرحل و: لرجال والنساء من نوعين من األسريستهدف المشروع ا -9

ومن الواجب أن يكون دخل ما نسبته . )aimags (اتطعاقالمو )soums(األقسام مستوطنات دائمة في 

ما ال يقل عن النساء يجب أن تمثل كما ، هأو تحتخط الفقر من قريباً على األقل لمائة من األسر  في ا50
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 واألسر النساءاألسر التي ترأسها على وجه التحديد وسوف تستهدف .  في المائة من المستفيدين50

الوحدة على مستوى ) bagh( في قوائم ةفي وضعةريفقعلى أنها المصنفة من قبل الحكومة المحلية 
 .ماساألق ومستوى ،اإلدارية المحلية

 االستهداف نهج

ويركز على كل من الفقر  ،الصندوقفي ستهداف االالمشروع مع سياسة االستهداف في نهج يتماشى  -10

 في جميع نساء الشرائح الفقيرة من السكان والماج بين الجنسين من خالل وضع أهداف محددة إلديزماتوال

 وحدة إدارة المشروعقيق مان التطبيق الفعال للنهج من خالل رصد تحوسيتم ض. أنشطة المشروع

 .ألهدافها

 المشاركة

وسيتم تنفيذ أنشطة إدارة  .تنمية سالسل القيمة في المستفيدين مشاركة للمشروع الرئيسية الخصائص من -11

 .دعم وبناء القدرات من المشروعتوفير ال الرعاة مع تاوعجممالمراعي إلى حد كبير من قبل 

 اإلنمائية األهداف – دال

 الرئيسية المشروع أهداف

الفقر وتحسين سبل عيش الفقراء من الرعاة واألسر في  من الحد في للمشروع اإلنمائي يتمثل الهدف -12

لتنمية " وهو ما يتماشى مع برامج حكومة منغوليا مقاطعات وأقسام المناطق التي يغطيها المشروع،

 ."ة المنغوليةالثروة الحيواني"و " التعاونيات

 والمؤسسية السياساتية األهداف

. المراعي باعتبارها المؤسسة األساسية في إدارة المراعيمستخدمي مجموعات سيعزز المشروع موقف  -13

مختلفة للتكيف مع تغير المناخ وإدارة ونهج المشروع تدابير في أنشطة التكيف مع تغير المناخ وستجرب 

 . في هذا المجال الجاريةسياساتالوضع بها عملية تستنير المخاطر الرعوية، والتي س

 واستراتيجياته الصندوق سياسات مع المواءمة

 مع تماماً يتسق أنه كما .اليونغمل الحالي القطرية االستراتيجية الفرص برنامج مع المشروعيتماشى  -14

 .الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارةعلى  2010-2007 للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار في التركيز

 هذا في الفقراء مشاركة وضمان الطبيعية الموارد تسيير على المشروع سيركز ذلك، على وعالوة

  .راعيالم إدارة اتمجموع في تمثيلهم خالل من التسيير
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 والمواءمة التنسيق –هاء 

 الوطنية األهداف مع المواءمة

، التي تهدف 2016-2006  للفترةمنغوليا للزراعيةاتنمية الاستراتيجية  تنمية  معتماما  المشروعيتواءم -15

. ، واستدامة موارد البالدطراخمالحد من التعرض للو،  في األسواق المتغيرةإلى تحقيق القدرة التنافسية

 ، التي تهدف إلى 2016-2009  للفترةمع الركيزة الثانية للبرنامج الوطني لألمن الغذائيكما أنه يتالءم 

يمكن الوصول إليها، التي منة واآلمدادات مستقرة من األطعمة المغذية ولى إعضمان حصول السكان 

 .غذية المجهزة صناعيا في االستهالك الكليزيادة نسبة األوإلى 

 اإلنمائيين الشركاء مع التنسيق

على المستوى و.  في تمويل المشروعالصندوق الخاص بتغير المناخ/مرفق البيئة العالميةسيشرك  -16

الذي المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش المستدامة مع  تعاون المشروع على نحو وثيق، سيتشغيليال

الذي ، ندوق ضمان القروض لتنمية األسواق وكذلك في ص، على المستوى المحلي البنك الدولييموله

المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش في إطار  يلتمويل الصغر اتنمية صندوق من قبلسيدار 

 الوكالة تهمشروع مولفي  بنجاح تبجر ع نطاق نهجوسفسوف ي إدارة المراعي مكونأما . امةالمستد

 .السويسرية للتنمية والتعاون

 النفقات وفئات المكونات – واو

 الرئيسية المكونات

؛ المناخ تغير مع والتكيف المراعي إدارة) 2(؛ األسواق تنمية) 1 (:مكونات ثالثة من المشروع يتألف -17

  .ة المشروع ودعم السياساتإدار  )3(

 اإلنفاق فئات

؛ ) في المائة2(المركبات والمعدات ) 2(؛ ) في المائة3(المدنية  األشغال) 1: (هناك ثماني فئات للنفقات -18

ضمانات ) 5(؛ ) في المائة8(المجموعات ومنح المشروع  تشكيل) 4(؛ ) في المائة32(المدخالت ) 3(

إدارة سلسلة ) 7(؛ ) في المائة11(فون وتكاليف التشغيل والصيانة الموظ )6(؛ ) في المائة19(القروض 

 .) في المائة15(القروض ) 8( في المائة؛ 10(القيمة 

 الشراكات وإرساء التنفيذ مسؤوليات اإلدارة، – زاي

 الرئيسيون التنفيذ شركاء

 ائدةرال الوكالةاعتبارها الزراعة والصناعات الخفيفة باألغذية ووزارة ) 1 (:هم الرئيسيون التنفيذ شركاء -19

المشروع الثاني ) 3(في المناطق التي يغطيها المشروع؛  قساماألو لمقاطعاتات احكوم) 2(؛ للمشروع
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 /العالمية البيئة مرفق) 4(ض والرصد الميداني؛ و ضمان القرصندوقلسبل العيش المستدامة إلدارة 

 . ألنشطة التكيف مع المناخالمناخ بتغير الخاص الصندوق

 التنفيذ مسؤوليات

وستكون .  الخفيفةاتوزارة األغذية والزراعة والصناعلسيتم تنفيذ المشروع في إطار المسؤولية العامة  -20

وسوف . لوزارةفي اإلى وزير الدولة التي سترفع تقاريرها  مسؤولية وحدة إدارة المشروع يةيومالاإلدارة 

 عتمدة والمرونة، سييفيلا التكالجدوىلتعزيز و. يةوزارة المالترأسها شرف على المشروع لجنة توجيهية، ت

وي الخبرة ذ ين منخارجيمقدمي خدمات االستعانة بمن ن وحدة إدارة المشروع  يمكّاالمشروع نهج

 ، واإلشراف،لتخطيطفي مجاالت ا ةمسؤوليات وحدة إدارة المشروع الرئيسيوبالتالي ستكون  ؛ينلالمؤه

 .د والرص،واإلدارة المالية

 التقنية مساعدةال دور

 اتخدمالمقدمي عقود مع إبرام المساعدة التقنية دورا هاما في تنفيذ أنشطة البرنامج من خالل تلعب س -21

لن تعطى األولوية لتعبئة القدرات المحلية للمساعدة التقنية، وس لذا. المؤهلينوذوي الخبرة  ينوطنيال

 .الت متخصصة مثل التكيف مع تغير المناخ الحاجة في مجاإال عندالمساعدة التقنية الدولية تستخدم 

 الرئيسية التنفيذ اتفاقيات وضع

الصندوق؛ ب الخاصةاتفاقية التمويل ) 1 (:يلي ما المشروع لتنفيذ المطلوبة الرئيسية الوثائق تشمل -22

التمويل صندوق تنمية  ومع ،للرصد الميدانيمع المشروع الثاني لسبل العيش المستدامة تفاقيات اال  )2(

 .أثناء استهالل المشروعتبرم  والتي س، إلدارة صندوق ضمان القروضغريالص

 بها الملتزم والمبالغ الرئيسيون التمويل شركاء

 التمويل مصادر أما .سنوات خمس مدى على أمريكي دوالر مليون 18.4 المشروع تكاليف إجمالي يبلغ -23

 ؛)المائة في 8 (مناخالتغير بخاص ال صندوقال/مرفق البيئة العالميةو ؛)المائة في 63 (الصندوق: فهي

  .)المائة في 9 (والمستفيدون ؛) في المائة15(المشاركة المالية ؛ والمؤسسات )المائة في 5 (والحكومة

 والمالية االقتصادية والمبررات الفوائد، – حاء

 المحققة للفوائد الرئيسية الفئات

لتحسينات في لنتيجة ك ، والرعاةالمزارعينو تجينالمن فقراءل ودخفي زيادة القيمة تولد تنمية سلسلة س -24

. خاصةاللشركات لكفله المبيعات المباشرة المتميزة الذي ت والوصول إلى األسواق مخرجاتهمنوعية 

إدارة ستؤدي و.  على مستوى األسرىتنمية المشاريع الصغرمجموعات المساعدة الذاتية دعم سوف تو

تدهور وكبح ، مزيد من اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيةالتكيف مع تغير المناخ إلى والمراعي 

في جعل نظم ستثمارات االوسوف تسهم . حق وقت الا فيإنتاجيته  تحقيق االستقرار في، ومن ثمالمراعي

الكوارث و ، في مواجهة التقلبات المتزايدة في الظروف المناخيةصموداأكثر واسعة النطاق الرعي 

 .كثر تواترا األالمناخية
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 والمالية االقتصادية الجدوى

 في 23.4و 21.6تراوح بين ي سلسلة القيمة معدل عائد اقتصادي نميةالتحليل المالي واالقتصادي لتيظهر  -25

 في المائة على 16معدل عائد داخلي بنسبة المراعي ة إدارتنمية وتظهر .  عاما15المائة على مدى فترة 

 .ي أسعار تسليم المزرعة والتكاليف مع بعض الحساسية للتغيرات فوات سن10مدى 

 النطاق وتوسيع واالبتكار، المعرفة، إدارة – طاء

 المعرفة إدارة ترتيبات

ترتيب ثالث حلقات عمل لتقاسم بوسيقوم المشروع . ةإدارة المعرفة على عناصر المشروع المبتكرتركز س -26

اسات األثر والسياسات الخبرات لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث سيتم عرض مواد من در

ثر على نطاق لأل ةمحددالقضايا بعض ال أفضل الممارسات ونشر وثائق عنوسيتم . االبتكاراتبالمتصلة 

رعاة ال في أنشطة بناء القدرات لجماعات ،يقوده المجتمعوالذي مبتكر، ال تبادل التعلمإدماج وسيتم . واسع

شارك بنشاط في التنسيق على المستوى سيمشروع العلى نطاق أوسع، فإن و. طوال عمر المشروع

 .ي المراع أراضيالوطني في مجال إدارة

 المشروع لها سيروج التي اإلنمائية االبتكارات

 سالسل القيمة اختيار بموجبه يتم -القيمة سالسل التنمية التي يوجهها طلب  –جا المشروع نهيطبق  -27

سيتم و. ين الجنس والتمايز بينةالبيئبب المتعلقة والجوانالفقر الحد من مساهمتها في مربحة على أساس ال

القيمة سالسل  هيكلة البداية في ذ منونشاركالذين سيتحديد المشترين المحتملين هذه  سالسل القيمة ضمن

المشروع يجرب ،  القروضضمانصندوق من خالل و. بطريقة تعود بالفائدة على المنتجين والمشترين

 .موجودة في النظام المصرفي لتعبئة السيولة الارائد نهجا

 النطاق توسيع نهج

الوكالة السويسرية للتنمية جربته بنجاح توسيع نطاق النهج الذي ب، سيقوم المشروع في إدارة المراعي -28

 هاحتمال سيتم تقييمهذا المستوى الوطني، وإمكانية توسيع النطاق إلى بهذا النهج بدوره ويتمتع . والتعاون

  .عأثناء تنفيذ المشرو

 الرئيسية المخاطر –ياء 

 منها التخفيف وتدابير الرئيسية المخاطر

 الرعاةبالفعل العديد من أسر أفقرت الكوارث الطبيعية، التي ) 1 (:هما رئيسيين خطرين مشروعال يواجه -29

 ؛ في المستقبلاراتكر بشكل أكثر، مع تغير المناخ، قد تحدثعيشهم، والتي سبل  بشدة خيارات قلصتو

.  إدارة المراعي بعيدا عن المفاهيم الكامنة وراء المشروعبشأنرات في السياسات الحكومية التغيي) 2(

ارئ، واالستعداد  إعادة تخصيص موارد المشروع لمواجهة حاالت الطوزمعةوتشمل تدابير التخفيف الم

 .هأو إعادة تصميم/و إدارة المراعيبشأن المشروع في نهج إلعادة النظر 
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 البيئي التصنيف

 غير من ألنه نظرا "باء" الفئة من كعملية المشروع صنف الصندوق، في البيئي التقدير إلجراءات قاطب -30

 .معتبر سلبي بيئي أثر أي له يكون أن المحتمل

 االستدامة –كاف 

المزارعين المشاركين في سالسل القيمة أو / ولرعاة لمستدامةسيدعم المشروع إنشاء مجموعات  -31

بحلول و. ي بمساعدة التمويل الصغرىر، والمشاريع الصغلمشاريع الصغيرةواألسواق المتخصصة، في ا

عات القدرة المؤسسية والدراية التقنية على مواصلة وتوسيع وجمم هذه الىلدسيكون نهاية المشروع، 

 الوصول إلى ا لهانوفري يائتمانتاريخ األصول ومن  مستوى ا، سيكون لديهوباإلضافة إلى ذلك. أنشطتها

 المؤسسات العامة والخاصة مزايا عندما تجربو. تمويل الرسمية دون مساعدة خارجية أخرىمصادر ال

نه من المتوقع أن يتم فإ، أو المزارعين/ ولرعاةامجموعات الجودة مباشرة من عالية شراء المواد الخام 

  .يتكرار نموذج سلسلة القيمة من قبل شركات أخرى، دون دعم خارج

 القانوني والسند نونيةالقا الوثائق – ثانياً

 على يقوم التي القانونية الوثيقة الزراعية للتنمية الدولي والصندوقيا ولغمن بين التمويل اتفاقية ستشكل -32

 كملحق بشأنها المتفاوض التمويل اتفاقية من نسخةوترفق  .المقترض إلى المقترح التمويل تقديم أساسها

 .بهذه الوثيقة

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوق من تمويل تلقي سلطة فيها السارية انينالقو بموجب مخولة ياولغمن إن -33

 وسياسات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية وأحكام يتفق المقترح التمويل بأن مقتنع وإني -34

 .الصندوق في اإلقراض ومعايير

 توصيةال – ثالثاً

 :التالي القرار بموجب لمقترحا التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -35

أن يقدم الصندوق إلى منغوليا قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته سبعة ماليين  :قرر

على )  وحدة حقوق سحب خاصة7 250 000(ومائتين وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

 الواردة أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام

 .في هذه الوثيقة
  

  نوانزي كانايو

  الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس
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Negotiated financing agreement: “Project for Market and 
Pasture Management Development” 
(Negotiations concluded on 20 April 2011) 

Loan Number: ___________ 
GEF Grant Number: ___________ 
 
Project Title: Project for Market and Pasture Management Development (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
Mongolia (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS the Fund has agreed to provide financing in the form of a Loan to support the 
Borrower/Recipient’s Project; and 
 
WHEREAS the Global Environment Facility (GEF) through its Special Climate Change 
Fund (SCCF) will provide an additional grant to the Fund (the “GEF Grant”) of 
approximately one million and five hundred thousand United States dollars 
(USD 1 500 000) equivalent to finance the implementation of the Project’s activities 
related to adaptation to climate change; 
 
NOW THEREFORE, on the basis of the above and other considerations, the Fund has 
agreed to make available to the Borrower/Recipient the Loan and the GEF Grant to the 
extent that the GEF grant is made available to the Fund, and the Parties hereby agree as 
well 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 amended in September 2010, (the “General Conditions”) are annexed 
to this Agreement, and all provisions thereof, as may be amended from time to time, 
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 and a GEF 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 A. The amount of the Loan is seven million and two hundred fifty thousand 
Special Drawing Rights (SDR 7 250 000), equivalent to approximately eleven 
million and five hundred thousand United States dollars (USD 11 500 000) at the 
time of the initialization of this Agreement in April 2011. 
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B. The amount of the GEF Grant is one million five hundred thousand United 
States dollars (USD 1 500 000). 

C. Amounts received form the GEF to be used for the Project shall be credited to 
the GEF grant account as they are received by the Fund. The Fund shall be under 
no obligation to provide any amount of the GEF grant to the Borrower/Recipient 
until it has received such amount from GEF. 

 
2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 March and 
1 September with payments of principal commencing on 1 September 2021 and ending 
on 1 March 2051. 
 
6. There shall be a designated account in a bank acceptable to the Fund denominated 
in USD for the purpose of receiving funds in advance from the IFAD Loan. The IFAD 
Designated Account shall be operated by the Project Manager. 
 
7. There shall be a designated account in a bank acceptable to the Fund denominated 
in USD for the purpose of receiving funds in advance from the GEF Grant. The GEF 
Designated Account shall be operated by the Project Manager. 
 
8. There shall be 2 Project Accounts opened by the implementing agencies in local 
currency for Project operations, in commercial banks satisfactory to IFAD. One will 
receive resources from the GEF designated account, the other will receive resources from 
the IFAD designated account.  
 
9. The Borrower/Recipient shall exempt all duties and taxes associated with the 
Project. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Borrower/Recipient’s Ministry of Food, 
Agriculture and Light Industries (MOFALI). 
 
2. For the purpose of the General Conditions, the implementing agencies for this 
Project are additional Project Parties. 
 
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund in 
collaboration with the GEF for the activities financed by the GEF Grant. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal: 
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(a) the Project key staff such as project manager, project accountant and 
procurement officer shall have been duly appointed in accordance with this 
Agreement and shall have taken office; 

 
(b) the Designated accounts and the Project accounts shall have been opened; 
 
(c) the Project Steering Committee shall have been established. 

 
2. The following is designated as additional specific condition precedent to withdrawal 
under category V (loan guarantees) from the Loan: the Loan Guarantee Fund Board has 
been established and the Loan Guarantee Operational Manual has been approved by 
IFAD. 
 
3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
(Name) (Name) 
International Fund for Agricultural Development _________________________ 
Via Paolo di Dono 44 _________________________ 
00142 Rome, Italy _________________________ 
 
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/Recipient. 
 
 
 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
(insert name and title) (insert name and title) 
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Schedule 1 

 
Project Description and Implementation Arrangements 

 
I. Project Description 

 
1.  Target Population. The project target group will include women and men from 
herder households and from Soum and Aimag centre households; and female headed 
households and households classified by the local government as poor and vulnerable in 
the lists at Bagh and Soum level, in the Aimags of Huskhul, Arhangai, Bulgan, Henti and 
Gobi-Altai (the “Project area”). 

2.  Goal. The goal of the Project is to contribute to empower poor rural women and 
men to achieve higher incomes and sustainable improvements in their livelihoods. 

3.  Objectives. The objective of the Project is to reduce poverty, improve livelihoods of 
poor herder and Soum and Aimag centre households in the project area, which is in line 
with the Mongolian Government’s “Mongol Livestock” and “Cooperative Development” 
programmes. 
 
4.  Components. The Project shall consist of the following Components: (a) Market 
development; (b) Pasture management and climate change adaptation; and (c) Project 
management and policy support. 
 

4.1 Market development. The component will promote poverty reduction and 
livelihood improvement through economic development at two different levels. It thus 
consists of two main activities: (a) value chain development, and (b) small enterprise 
development.  

 
4.1.1  Value chain development. The project approach in a given value chain will 

be to identify demand first and then link it to herders’ cooperatives and producer groups, 
selling quality output on the basis of a medium-long term commercial agreement. Main 
activities will include the following: selection of value chains and/or commodities which 
can be produced profitably and in a sustainable manner, identification of private and/or 
public enterprise, herders’ cooperatives and producer groups for the development of the 
priority value chains, establishment with project support, of a draft business plan by the 
selected companies including an investment plan, consultation with potential producers 
on the basis of the draft business and investment plan, review of the proposed 
production, quality and marketing modalities as well as the premium pricing mechanism, 
finalisation of the business and investment plans. In order to enable poor herders to 
benefit from and participate in value chain, the project will support the establishment of 
voluntary micro-finance Self Help Groups (SHGs) and develop SHGs as a cooperative. 
Joint liability Self Help Groups, will be eligible for group loans for micro-enterprise 
development. Loans will be disbursed by selected PFIs from their own resources under 
an agreement with the microfinance development Fund (MDF). The component will 
where relevant support the implementation of the Mongolian Government’s “Mongol 
Livestock” and “Cooperative Development” programmes and its measures, undertaken to 
develop agricultural commodity exchange in context of their general goals. 

 
4.1.2 Small enterprise development. The Project will determine the feasibility of 

establishing local small scale processing units at the level of two or three Soums. 
Investments may include e.g. vegetables processing, milk collection, powder milk 
production, slaughter house and meat processing, or any other such activity. Investment 
in economic diversification such as in services and tourism inter alia, may also be 
considered. Investments will be undertaken jointly by producer groups and private 
buying companies. 
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Loan guarantees. The loan financing for the above activities will be provided by 
Participating Financial Institutions (PFIs) using their own resources. The project will 
guarantee those loans at levels varying from 50% to 80% of their value. To support its 
guarantees, the Project will establish a Loan Guarantee Fund. The Operation of the Loan 
Guarantee Fund will be overseen by a Loan Guarantee Fund Board, which will be 
composed of members of the already established Micro-Finance Board, but also of 
representatives of MOFALI and the PMU. A Loan Guarantee Operational Manual will be 
prepared by the project and approved by IFAD prior to disbursements under this 
component. Changes to the Loan Guarantee Operational Manual will only be made with 
IFAD’s prior approval. 
 

4.2  Pasture management and climate change adaptation. The component 
will consist of two sub-components: (a) Pasture management, and (b) Climate change 
adaptation. 

 
4.2.1  Pasture management. The focus of the project would be on building 

sustainable community organizations that promote sustainable pasture use and equity 
through inclusive approaches and socially responsible practices. The project will support 
the participatory definition of geographic Pasture Units and their approval by the Soum 
administration, and the establishment, registration and training of about 135 Pasture 
Herder Groups(PHG). Existing PHGs, established under the previous projects will be 
prioritized for cooperation and support under this component. A three-year Pasture 
Management Plan and annual activity plans will be drawn up by each PHG in a 
participatory manner. 

 
4.2.2 Climate change adaptation. This sub-component will be co-funded by the 

GEF Grant and will provide the resources for implementation of the pasture management 
plans of PHGs and of specific measures to increase the capacity and resilience of herders 
to cope with climate change impacts and manage pastoral risks. Specific investments 
identified in the pasture management plans will include collective activities such as: 
construction of new shallow wells for livestock watering (to extend access to grazing 
areas), fencing of hayfields for winter pasture conservation and fodder preparation, 
construction of winter shelters for livestock, and fencing of wetlands and water sources 
to protect from degradation by overgrazing and trampling. The project will support 
measures to increase the capacity of PHG communities to adapt to climate change and 
manage pastoral risk. Implementation of the whole component will be contracted out to 
an experienced and qualified NGO or consortium of NGOs. 

 
4.3  Project management and policy support. The project will be implemented 

under the responsibility of the Ministry of Food, Agriculture and Light Industries 
(MOFALI). A Steering Committee, chaired by the Ministry of Finance will be established. 
A Project Management Unit (PMU) will be established, reporting to the State Secretary of 
MOFALI. It will be staffed by a Project Manager, an Economist, a Socio-economic and 
gender specialist, an Accountant, a Monitoring and Evaluation officer, a Secretary and a 
Driver. The PMU will outsource the implementation to experienced and qualified service 
providers. Its main responsibilities thus will be in planning, supervision, financial 
management and monitoring. At the beginning of the project, consultant support will be 
mobilised to establish an appropriate Monitoring & Evaluation system. 
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II. Implementation arrangements 
 
5. Lead Project Agency.  The Ministry of Food, Agriculture and Light Industries 
(MOFALI) shall be the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for 
Project implementation. 

6.  Project Steering Committee. The overall authority of the project will be vested in 
the Project Steering Committee (PSC). The Chair of the Committee will be held by a 
representative of the Ministry of Finance, members will include representatives of the 
MOFALI, the National Development and Innovation Committee, the Bank of Mongolia, 
and the Ministry of Nature, Environment and Tourism, and representatives of NGOs (the 
latter as observer). The Project Manager will acts as the Secretary of the PSC. The PSC 
will meet at least twice per year. 

The Steering Committee will review and approve the project’s AWPB, It will review and 
approve the Annual report and the annual Financial Statements before auditing. It will 
review and approve the Implementation Agreements with the respective service 
providers prior to obtaining no-objections from IFAD, and will review and approve Value 
Chain business plans and investment plans as well as the small enterprise investment 
plans.  It will provide policy advise on request of the Project Manager, any time a policy 
issue comes up during implementation.  The PSC will not be involved in day-to-day 
executive matters. 

7.  Project Management Unit (PMU). The project’s executive responsibility is vested in 
the Project Management Unit. The Project Manager is the head of the Unit, applying the 
project strategy of outsourcing the implementation to experienced and reputable service 
providers on the basis of approved AWPBs. The Project Manager will be recruited through 
a competitive process and after obtaining IFAD’s no objection. The PMU will be 
responsible for planning and budgeting, contracting of service providers, contract 
supervision, financial management and Monitoring & Evaluation. 

8.  Annual Wok Plan and Budget. Separate AWPB will be prepared for IFAD and for 
GEF expenditures. 

9.  Procurement. Modalities for the procurement will be specified in each of the 
Implementation agreements.  

10.  Implementation strategy. The project strategy is to outsource implementation to 
experienced and reputable service providers. Activities under the market development 
component will be contracted out to experienced and reputable service providers 
(implementing agencies), such as national NGOs, international NGOs with a presence in 
Mongolia, Business Development Services, and National Consultant firms. The 
implementation of the guarantees and the microfinance sub-component will be entrusted 
to the MDF. The implementation of the Pasture management and climate change 
component will be assigned to an experienced and reputable service provider also. An 
Implementation Agreement will be signed between each service provider and the PMU 
for the outsourcing of implementation activities/components. Before concluding the said 
agreements, the IFAD no objection must be obtained. Service providers will be selected 
through competitive bidding preceded by a pre-qualification process. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 
1. Allocation of Loan and GEF grant Proceeds. The Table below sets forth the Categories 
of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and GEF grant proceeds and the 
allocation of the amounts of the Loan and GEF grant to each Category and the percentages 
of expenditures for items to be financed in each Category: 
 
 
Part A 
 

Category 
Loan Amount 

Allocated 
(expressed in SDR) 

% of Eligible Expenditures 
to be Financed 

I. Civil works 320 000 100% net of taxes 
II. Vehicles, equipment 170 000 100% net of taxes 
III. Inputs     
 a. Tools, materials 1 030 000 100% net of taxes 
 b.  Economic Development Costs 1 200 000 100% net of taxes 
IV. Group formation & Project Grants 780 000 100% net of taxes 
V. Loan guarantees 1 930 000 100% net of taxes 
VI. Field & Management staff, 

operating costs and maintenance 1 100 000 100% net of taxes 
Unallocated 720 000   
Total  7 250 000   

 
 
 
Part B 
 

Category 
GEF Grant Amount 

Allocated 
(expressed in USD) 

% of Eligible Expenditures 
to be Financed 

II. Vehicles, equipment 60 000 100% net of taxes 
III. Inputs     
 a. Tools, materials, inputs 340 000 100% net of taxes 
 b. Economic Development Costs 930 000 100% net of taxes 
VI. Field & Management staff, 

operating costs and maintenance 22 000 100% net of taxes 
Unallocated 148 000   
Total 1 500 000   
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Key reference documents 

Agriculture Sector Development Strategy 2006-2015 

National Programme for Food Security 2009-2016 

 

IFAD reference documents 

Mongolia Strategy and Inception Report (2007) 
IFAD Strategic Framework 2007-2010 
IFAD Climate Change Strategy 
Project design document (PDD) and key files 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Development Objective 
Reduce poverty and improve 
livelihoods of poor herder 
households in the project area  

- Improvements in household assets 
ownership index and in household 
income 

- Baseline and completion 
impact surveys (including 
RIMS) 

- Major shocks which could 
weaken project effects do not 
occur; or are sufficiently mitigated 

Immediate Objectives 
• Members of herder groups earn 
premium incomes through direct 
sales  
• Pilot small enterprises have 
been established  
• Joint liability groups, mostly 
with women, use micro-finance to 
diversify economic activities 

- Improvement in household income 
from livestock and/or crops by 20%; 
- About 500 households involved as 
suppliers to pilot small enterprises 
-about 550 Self Help Groups properly 
functioning 

- Value chain feasibility analysis 
- Small enterprise feasibility 
studies 
- MDF progress reports 
- Project progress reports 
- Project M&E reports 
- Supervision reports 
 

- Macro-economic stability and 
growth 
- Effective poverty-reduction 
policies 
- Monetary policies contain 
inflation at single digit levels. 

Pasture Herders Groups plan and 
manage livestock and pastures in 
a more sustainable manner  

- Local governments formally 
recognize pasture unit boundaries 
and pasture management plans. 

- Baseline and completion 
impact surveys, Pasture Herder 
Group’s monitoring reports 

- Government support policies 
remain in place 

Outputs 
Value chain development - 100 value chains supported and 

effectively operating 
- Companies’ annual reports 
- Project progress reports 

- Steady economic growth  

Small enterprise development - 5 pilot enterprises established - Project progress reports - Steady economic growth 
Micro-enterprise development - 600 Self Help Groups established - Project progress reports - Steady economic growth 
Loan Guarantee scheme - Amount of guarantees disbursed 

- Amount of actual risk funds called  
- Project progress reports - Financial sector recovers fully 

Effective pasture management 
organizations created and 
management plans approved 

- At least 115 Pasture Units and 
Pasture Herder Groups established. 

- Pasture management plans 
- PHG Certificates and contracts 
 

- Continued (local) government 
support for the implementation of 
the Land Law  

Investments completed in 
activities identified in the Pasture 
Management Plans  

- At least 80% of PU pasture land 
under improved management 
practices  
 

PHG annual implementation 
review reports – consolidated 
by service provider 

- Continued (local) government 
support for the implementation of 
the Land Law  
- Adoption of the Pasture Law 

Knowledge of herders and local 
government to adapt to climate 
change increased  

- 80% of members of PHG’s trained 
in improved pasture management 
practices  

- Implementation progress 
reports by service provider 
 

 

 
 




