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  الموافقةبتوصية 

إلى جمهورية سري النكا بالتمويل المقترح تقديمه المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .23، على النحو الوارد في الفقرة  من أجل مشروع تنمية  الري في إيرانامادوةالديمقراطياالشتراكية 

  

   من أجل مهورية سري النكا الديمقراطية االشتراكية جإلىقرض مقترح تقديمه 

 مشروع تنمية الري في إيرانامادو

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

  التنمية القُطْرية والريفية وسياق الفقر - ألف

ألهلية هاء الحرب ا خالل السنتين الماضيتين منذ انت سري النكا نموا اقتصاديا الفتا لألنظاراقتصادحقق  -1

 وظل توزعه على 2010في المائة في عام  9.1فارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2009 أيار/مايوفي 

ونصيب  ،2009في عام  في المائة 12.6 فبلغت مساهمة الزراعة فيه ،2007القطاعات مستقرا منذ عام 

مليون  2.2قرابة زراعة وتستخدم ال.  في المائة57.7 ومساهمة الخدمات ، في المائة29.7الصناعة 

  مفهومويستند إطار الحكومة للسياسات إلى.  في المائة من مجموع القوة العاملة31شخص أو 

“Mahinda Chinthana”  ) لسري النكا الذي يصب اهتمامه على توطيد دعائم ) يةلمستقبلالرؤية ا

وتبدي الحكومة التزامها . معاتباع نهج تشاركي استباقي يشارك فيه القطاع العام والخاص ااالقتصاد ب

.  مع مراعاة التوازن بين األقاليمسريع وتيرة النموبتوفير البنى األساسية الالزمة وتشجيع التنافس وت

 . الريفية في أولويات الحكومة العليا، ال سيما في الجنوب والشمالوالتنمية وتندرج تنمية البنى التحتية

 اإلستراتيجيةع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص  األساس المنطقي والمواءمة م- باء

  القُطْرية المستند إلى النتائج

 إمدادات مياه  تحسينوظل. لشمالية أولوية عليا تنمية المقاطعة ا الحكومة اعتبرت،2009 أيار/مايومنذ  -2

 افيةطبوغر وبسبب .، ال سيما في ضوء نمو سكانها المتوقع آخرسيي رئانشغال مبعث الشرب في جفنا

مياه السطحية العذبة ويعتبر التحسين في إمدادات مياه الشرب ب يرتهن أي يالمورفولوججفنا وتكوينها 

وبدعم من  مصرف التنمية اآلسيوي .  في هذا الصدد أقرب مصدر يعول عليهومادإيرانا المياه في خزان

 مياه واإلصحاح في جفناال، شرعت الحكومة في تنفيذ مشروع إمدادات الوكالة الفرنسية للتنميةو

وفي . مادو بغية إتاحة استخراج المياه لجفناا لخزان المياه في إيراناالستيعابية لزيادة الطاقة كيلينوشيو

 المحليون في ، أعرب المزارعونالوكالة الفرنسية للتنميةطور إعداد مشروع مصرف التنمية اآلسيوي و

 مياه من إيرانامادو لجفنا شريطة إعادة تأهيل بنى الري عن موافقتهم على استخراج المنطقة إيرانامادو
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ورغم . خزان المياه  حتى يتسنى استخدام مياه الري لغرض اإلنتاج في منطقةالتحتية في منطقة المصب

 بناء على ،2002ستراتيجية القُطرية لسري النكا لعام ال الفرص اةثيقأن المشروع المقترح لم يظهر في و

 بحسبانه استكماال شروع إعادة تأهيل الري في المصب الصندوق على دعم مطلب الحكومة، وافق

وبذلك، يشكل هذا المشروع جزءا أصيال . الوكالة الفرنسية للتنميةلمشروع مصرف التنمية اآلسيوي و

من الترتيب الشامل لنقل المياه إلى جفنا من جهة وإعادة تأهيل نظام القنوات في المصب استجابة لطلب 

 . عين المحليين من جهة أخرىالمزار

  وصف المشروع  - ثانيا

   المستهدفةوالمجموعة المشروع منطقة - ألف

 المعروفة ةاإلداري من التقسيمات 22في المقاطعة الشمالية ويتضمن يقع المشروع في منطقة كيلينوشي -3

وتتألف . نامادوفي منطقة إيرا هكتار 8 455 ويغطي المشروع مساحة تقارب grama niladhari”.1“باسم 

باإلضافة إلى أولئك الذين يعيشون خارج في منطقة اإلشراف  المجموعة المستهدفة من جميع المزارعين

 . متر تقريبا عن سدود القنوات الرئيسية500منطقة اإلشراف ضمن حدود ال تبعد مسافتها أكثر من 

  الهدف اإلنمائي للمشروع - باء

وأما  هدفا المشروع .  الفقر وزيادة دخل األسر بحيث يتجاوز خط الفقريكمن هدف المشروع في الحد من -4

التحسين ) 2 (؛ التحتيةتحسين اإلدارة الفعالة والمستدامة لبنى الري: الخاصان فيتمثالن في ما يلي

 . األراضيإلنتاجيةالمستدام للمياه و

  النتائج/المكونات - جيم

إعادة تأهيل :  البنية التحتية وهو يضم مكوِّنين فرعيين هماتنمية) 1( يتألف المشروع من مكوِّنين هما -5
 للري وتنمية البنى التحتية األخرى مثل مرافق تجميع مياه األمطار والمشاتل ووحدات البنية التحتية

االستنفار االجتماعي : اإلنتاج والتسويق وهو يضم ثالث مكوِّنات فرعية هي) 2(التخزين الصغيرة؛ 
. نتاج واإلرشاد الزراعي، والتسويق وأوجه التنمية الزراعية وغير الزراعية األخرىوالتدريب واإل

 واضطالع  التحتيةإنجاز إعادة تأهيل بنية الري) 1(: وتتمثل الحصائل األساسية المتوخاة في ما يلي
تنويع إنتاج )  2(المياه ومشاركة المرأة الفعالة في إدارة المياه واألراضي؛ استخدام المزارعين بإدارة 

المحاصيل وزيادة اإلنتاجية الزراعية وكفالة أسواق مدرة للدخل من خالل التعاقد المسبق مع التسويق 
  .إقامة منظمات المزارعين المستدامة والقادرة على توفير خدمات الري للمزارعين) 3(الخاص؛ 

                                                      
1   Grama niladhariهي أصغر وحدة إدارية في سري النكا.  
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    تنفيذ المشروع- ثالثا

  النهج  - ألف

 بنية الري تحسين) 1: (ب المزارعين المحليين ويستند إلى ما يلي طلعلى العام المشروعيقوم نهج  -6
 مستدامة وقائمة على تباع أنماط زراعيةابالمحاصيل   تحسين إمدادات المياه لتنويعاستغالل) 2(التحتية؛ 

  .شركات تسويق خاصةلها باالستعانة بالطلب وإيجاد أسواق مضمونة 

  اإلطار التنظيمي - باء

وسيتم إنشاء لجنة توجيه .  ومجالس المقاطعات الوكالة الرئيسية للمشروعالمحليةومة ستكون وزارة الحك -7
وستكون لجنة التنسيق .  على صعيد المقاطعة ومكتب إدارة المشروعمخصصةوطنية ولجنة تسيير 

 بمثابة هيئة تنسيق المشروع على صعيد ولجنة الزراعة على مستوى األقسامالحالية على مستوى األقسام 
وسيكون مكتب إدارة المشروع الذي سيتخذ من كيلينوشي مقرا له مسؤوال عن عمليات المشروع . قساماأل

ويشمل الشركاء التنفيذيون الرئيسيون إدارات الري على صعيد المقاطعة، واإلدارات الزراعية . العادية
، )حدة للتنمية الريفيةاإلدارة المو (Divinegumaوغيرها من الوكاالت الحكومية ذات الصلة بما في ذلك 

وسيتم إشراك شركات التسويق الخاصة من خالل ترتيبات التعاقد . التي تقدم خدمات االستنفار االجتماعي
 .وتمثل منظمات المزارعين جزءا أصيال من إطار المشروع التنظيمي. المسبق مع المزارعين

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة- جيم

في  ن مكتب إدارة المشروع مسؤوال عن التخطيط والرصد والتقييم والتعلم وإدارة المعرفةسيكو -8
. وتمثل خطة العمل والميزانية السنوية أداة التخطيط الرئيسية التي ستُعدُّ بمشاركة المستفيدين. المشروع

 خطة للرصد لىيستندان إسة المشروع الرئيسية وهما ويعد الرصد والتقييم من  مسؤوليات مكتب إدار
لى  وستُوضع مؤشرات للرصد والتقييم القائمين على المشاركة ع. والتقييم تُعدُّ عند بدء تنفيذ المشروع

 استعراض  قبل المشروعثرألوسيجرى تقييم مستقل . صعيد المجتمع المحلي أثناء عملية التخطيط
في اختصاصات مكتب إدارة وستدرج إدارة التعلم والمعرفة .  المشروعمنتصف المدة وعند إنجاز

 وتنظيم أنشطة المشروع وإنشاء موقع شبكي لهالمشروع وستتمخض عن أنشطة من قبيل نشر نشرة عن 
  .تتعلق بتقاسم المعرفة

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير - دال

حساب في بنك سري النكا المركزي و دوالر األمريكيالستفتح وزارة المالية والتخطيط حسابا مخصصا ب -9
وسيحتفظ مكتب إدارة المشروع بالسجالت .  يديره مكتب إدارة المشروعة السريالنكيبالروبيةمشروع 

الت المنفذة بحسابات منفصلة عن جميع اوستحتفظ جميع الوك. المالية المالئمة وفق النظم الحكومية
 ومجالس المقاطعات وبناء على طلب وزارة الحكومة المحلية.  مالية المشروعالمعامالت ذات الصلة ب

، ستدفع األموال من الحساب المخصص إلى حساب  المعتمدةوعلى أساس خطة العمل والميزانية السنوية
. وسيتولى المراجع العام لسري النكا مراجعة حساب المشروع والحساب المخصص. المشروع كل فصل

 التوجيهية المبادئ وفق ،التقييمب اأو، رهن  التوجيهية للصندوق بشأن التوريدالمبادئوسيتم التوريد وفق 
وألغراض .  التوجيهية للصندوق بشأن التوريدالمبادئدامت منسجمة مع  الوطنية بشأن التوريد ما

  .وع مراجع داخلي ومختص في التوريدالتسيير الرشيد، سيكون من ضمن موظفي مكتب إدارة المشر
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 اإلشراف -  هاء
 بعثتين لدعم اإلشراف والتنفيذ خالل ابتعاثويعتزم . مشروعسيتولى الصندوق اإلشراف المباشر على ال -10

 على هندسة  االستهاللي الرئيسي في هذا الطورزالتركيوسيكون محور . ن المشروعيين م األولالسنتين
 والترتيبات مع شركات التسويق من القطاع الخاص وعلى جوانب أخرى قانونية وتقنية من تنفيذ الري

  .المشروع واإلدارة الماليةالمشروع مثل اتفاقية 

  وتمويله وفوائده   تكاليف المشروع- رابعا

   تكاليف المشروع- ألف
وتستند تقديرات التكاليف إلى معدل .  مليون دوالر أمريكي29.32يقدر مجموع تكاليف المشروع بمبلغ  -11

وطُبِّقت  . السنة في المائة في 2.0 تضخم أجنبي يبلغ لمائة في السنة وعلى في ا5.5 محلي قدره تضخم
شغال المدنية وستبلغ التكاليف الطارئة المادية والمتعلقة  في المائة على جميع األ10ة بنسبة تكاليف طارئ

 روبية سريالنكية للدوالر 110وُأبقي سعر الصرف عند  . في المائة من التكاليف األساسية25باألسعار 
 في 5.6ليف المشروع األساسية بإعادة تأهيل الري و في المائة من تكا73وتتعلق نحو . األمريكي الواحد

  .المائة بإدارة المشروع وبقية التكاليف بأنشطة اإلنتاج والتسويق

   تمويل المشروع - باء

 مليون دوالر 22.23بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  14.35سيقدم الصندوق قرضا قدره  -12
الديمقراطية تمويال نظيرا االشتراكية هورية سري النكا وستقدم جم. ) في المائة75.8) (أمريكي تقريبا

 تكاليف األجور والتشغيل والصيانةلتغطية جزء من )  في المائة10.8 ( أمريكي مليون دوالر3.16قدره 
 في 4.2 ( أمريكي مليون دوالر1.23ويتوقع أن يمول القطاع الخاص نحو . وجميع الضرائب والرسوم

أمريكي  مليون دوالر 2.70وستبلغ مساهمة المستفيدين .  اإلضافية والتدريبللمدخالت الزراعية) المائة
 ). في المائة9.2(

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية - جيم
  المشروع بفضل تحسين بنى الري منطقة أسرة في7 000سيعود المشروع بالنفع المباشر على قرابة  -13

لي العام ويقدر معدل العائد االقتصادي الداخ. يدة في األسواق وتنويع المحاصيل وإتاحة فرص جدالتحتية
ويعتبر معدل العائد االقتصادي الداخلي مرتفعا نسبيا ألن استثمارات . أساسية في المائة كحالة 38بنسبة 

. محاصيل ذات قيمة أعلىة من التنويع بإنتاج إعادة التأهيل عادة ما تكون أكثر ربحا وتمكن في هذه الحال
الوكالة ند تضمين تكاليف مشروع إعادة تأهيل الخزان المائي الذي يموله مصرف التنمية اآلسيوي ووع

 المشروع  في المائة وهو معدل يظل معه29ي إلى  ينخفض العائد االقتصادي الداخلالفرنسية للتنمية
 في تحقيق الفوائد  يحدث من تأخيربمابيد أن المشروع يتأثر بقدر كبير  .مجديا من الناحية االقتصادية

وين المجموعات وتدريب وسيقلل التوقيت المالئم لجميع األشغال والتزامن في تك. المرجوة منه
 . المحتملتحسين أنشطة سبل كسب العيش من هذا الخطرالمزارعين بغية 
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  االستدامة - دال

المياه من إيرانامادو استخراج يمثل المشروع استجابة مباشرة لطلب المزارعين المحليين وشرطا للسماح ب -14
 كان مستوى ،ومنذ البداية. الوكالة الفرنسية للتنميةجفنا من خالل مشروع مصرف التنمية اآلسيوي ول

وسيعمق . في هذا الضرب من المشروعاتالتملك المحلي ولدى المستفيدين أعلى مما هو مألوف 
 تخصيص مجمل إمدادات دخال نظام وإل.إلحساس بالملكية واالستدامة اشغال الريالتخطيط التشاركي أل

ت فشل  حاالعات الناشبة بسبب المياه ويقلص المناز، إذ أنه يقلل عدد تأثير مثبت على االستدامةالمياه
  .المحاصيل ويتيح تكثيف الري

  تحديد المخاطر وتخفيف أثرها - هاء

فيضانات التي قد تمل على الصعيد القطري في حدوث كوارث طبيعية مثل الحيكمن الخطر الرئيسي الم -15
تحويل الموارد ألغراض الطوارئ؛ ) 1: ( على تحقيق أهداف المشروع بسبب ما يلي بالغاتأثيراتؤثر 

وتتمثل .   يستدعي األمر إعادة تصميم المشروع قدوعندئذ.  اإلضرار بالبنية التحتية المعاد تأهيلها) 2(
سبل كسب العيش لدى المستفيدين أثناء زعزعة ) 1: (المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمشروع بما يلي

سر  أراض بديلة لأل بالتخطيط السليم وتخصيصخفيف وطأتهإعادة تأهيل الري وهو أمر سيتم ت
ق؛ انتهاك عقود البيع المسب) 3(؛  تخصيص مجمل إمدادات المياه التلكؤ في تقبل نظام) 2(المتضررة؛ 

التجريبية الثالثة األخيرة باالستعانة باالختبارات المخاطر تأثير خفف وسي. نظم التسيير الواهنة) 4(
  .واالستعراضات العملية وبرامج التوعية وبناء القدرات وتعزيز الدعم للتنفيذ

  ؤسسية االعتبارات الم- خامسا

  سياسات الصندوقلاالمتثال  - ألف

سلة من  في كل أطوار تصميم المشروع وتمثل ذلك في سل التمايز بين الجنسينعتباراتاروعيت  -16
تمهيد كيلة مكتب إدارة المشروع و المحلي وتشالمجتمعاألنشطة المراعية للتمايز بين الجنسين على صعيد 

 ومؤشرات تراعي التمايز بين الجنسين وبناء قدرات  للتمايز بين الجنسين إلعداد خطة عملالسبيل
مناخ وسياسة الصندوق إلدارة  الصندوق بشأن تغير الستراتيجيةاويتسق المشروع مع . الوكاالت المنفذة

ووفق .  عن منافع بيئية عديدة المقترحة ومن المرجح أن تسفر كثير من األنشطة.الموارد الطبيعيةالبيئة و
 ."باء" الفئة ي في الصندوق، صنّف المشروع بحسبانه عملية تندرج فيإجراءات التقييم البيئي واالجتماع

   المواءمة والتنسيق- باء

 يتسق تمام االتساق مع أولويات الحكومة اإلنمائية التي تركز هو بناء على طلب الحكومة والمشروعُأعد  -17
ويستجيب .  الريفية وتطوير البنى التحتية، ال سيما في شمال البالد وجنوبهاالتنميةبوجه أخص على 

ه من ويستكمل المشروع مشروع نقل الميا. المشروع استجابة مباشرة لطلبات المزارعين المحليين
  .الوكالة الفرنسية للتنميةإيرانامادو إلى جفنا الذي يدعمه مصرف التنمية اآلسيوي و
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  االبتكارات وتوسيع النطاق- جيم
زيع الجماعي للمياه التو  المزارعون هو نظاميديره المشروع نظاما مبتكرا لتخصيص المياه سيستحدث -18

 المعمول القاعدة إلى القمةد محل نظام تخصيص المياه من وسيحل النظام الجدي. Mahaweliالشبيه بنظام 
 .به عادة

   االنخراط في السياسات - دال

،  مجمل إمدادات المياهحيث تخصيص إلى التجربة والتعلم المكتسبين من المشروع، السيما من استنادا -19
ددة مثل  مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين عبر قنوات وأنشطة مح السياساتحوارسيجرى 

 استخدام ويكمن هدف هذه األنشطة في تعزيز تقاسم المعرفة وتيسير. حلقات الدراسة وحلقات العمل
من القمة  نهج التخصيص عن الشمالي من البالد بوجه أخص عوضاالنظام على نطاق أوسع في الجزء 

  .إلى القاعدة المتبع عادة

   الوثائق القانونية والسند القانوني- سادسا
والصندوق الدولي للتنمية الديمقراطية االشتراكية جمهورية سري النكا  بين التمويلتفاقية ستشكل ا -20

نسخة من  وترفق .الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية 

من تلقي تمويل  سلطة فيها بموجب القوانين السارية الديمقراطية مخولةتراكية االش النكا سريجمهورية و -21
 .الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 وسياسات  بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمقتنعوإني  -22
 . في الصندوقهومعاييراإلقراض 

  التوصية- سابعا
 :يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التاليأوصي بأن  -23

 بشروط قرضاًجمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطية أن يقدم الصندوق إلى  :قـرر
وحدة حقوق سحب خاصة  أربعة عشر مليونا وثالثمائة وخمسين ألف تعادل قيمته تيسيرية للغاية

 أخرى تكون وأحكاميخضع ألية شروط على أن  ،)وحدة حقوق سحب خاصة 14  350 000(
  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردةمطابقة على نحو أساسي للشروط 

  
  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement:  

“Iranamadu Irrigation Development Project (IIDP) ” 
(Negotiations concluded on 2 December 2011) 

 
Loan Number: ____________________ 
 
Project Title: Iranamadu Irrigation Development Project (IIDP) (the “Project) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively 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 to the Borrower (the “Financing”), which the 
Borrower 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 14 350 000 SDR. 
  
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 15 May and 15 
November. 
 
6. There shall be a Project Account managed by the Project Management Office 
(“PMO”) in a commercial bank acceptable to the Fund. 
 
7.  There shall be an account designated to receive funds in advance (“Designated 
Account”) in USD for the exclusive use of the Project in the Central Bank of Sri Lanka.  
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8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 
USD 3 158 000 to finance part of the civil works, salaries and operating costs and all 
taxes and duties. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Local Government and Provincial 
Councils (“MLGPC”). 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: Department of 
Irrigation, Northern Province; Department of Agriculture, Northern Province; other 
related government agencies including Divineguma Integrated Rural Development 
Department; service providers; and Farmers Organizations of Iranamadu scheme. 
 
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan will be administered by the Fund and the Project supervised by the Fund in 
collaboration with the Borrower. 
 
Section E 
 
 
1. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:   
 

(a) The Project Coordinator and Project Manager have been appointed in 
accordance with Schedule 1 paragraph 8 of this Agreement; and 
 (b) A Project Implementation Manual (“PIM”), acceptable to the Fund and 
Borrower, has been finalized. 
 
 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower: 
 
 
The President Secretary 
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance and Planning 
Via Paolo di Dono 44 Attention: Director General 
00142 Rome, Italy Department of External Resources 
 The Secreteriat 
 Colombo 01 
 Sri Lanka 
 
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 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 
I. Project Description 
 
1. Target Area. The Project is located in Kilinochchi District of the Northern Province of 
Sri Lanka, involving 22 Grama Niladhari Divisions. It covers about 8 455 ha of the area 
under the Iranamadu tank (“Command Area”).  The Project shall benefit the total 
population of farmers in the Command Area as well as those living outside the Command 
Area within a distance of approximately 500 metres from the main canal bunds. 
 
2. Goal. The goal of the Project is to contribute to poverty reduction and increase in 
household incomes. 
 
3. Objectives. The objectives of the Project are:  
 

(a) to promote the effective and sustainable management of the irrigation 
infrastructure; and 

(b) to achieve sustainable improvement of water and land productivity. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components, besides from the 
Project Management: 
 
4.1 Infrastructure Development. This component consists of two subcomponents: 
 
(a) Irrigation infrastructure rehabilitation. The Project shall contribute to the 
rehabilitation of the downstream canal system of the Iranamadu Tank which provides 
irrigation water to 8 455 hectares. Under this subcomponent, the Project shall design, 
implement and supervise works to render the Iranamadu scheme fully operational. This 
includes the rehabilitation of the two main canals, the drainage canals, and all the 
distribution and field canals. Farm roads shall also be improved and repaired. The Project 
shall also introduce an innovative system of farmer managed Bulk Water Allocation 
System. This shall be facilitated by strengthening existing Farmer Organizations (“FOs”) 
and establishing new FOs  and Women and Youth Groups.  
 
(b) Other infrastructure development. The Project shall support about 2000 families 
experiencing water shortages with water saving techniques,  rain water harvesting tanks 
for drinking water and other small earth structures to capture rainwater runoff and ground 
water recharging.  A limited allocation of resources shall be included in the Project to 
support marketing infrastructure at the level of FOs and women and youth groups.  

 
4.2 Production and Marketing. This component consists of three sub-components: 
 
(a) Social mobilisation and training. In addition to the support provided to strengthen 
the existing FOs for water management activities, women groups including youth for 
non-paddy crop production shall be formed and strengthened from the second year of 
the Project and thereafter. The Project shall organise and finance training programmes 
for the women and youth in social leadership, accounting and financing, non-paddy crop 
cultivation, off-farm income generation activities, agricultural processing, and organic 
fertiliser production etc.  
 
(b)  Production, extension and marketing. The Project shall finance non-rice crop 
diversification programmes during yala and intermediate seasons that will be initiated 
and supported by the Department of Agriculture, Northern Province. In addition, the 
Project shall discuss and liaise with financial institutions in the Northern Province  to 
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create credit linkages with farmers. The required extension services and farmer training 
to meet market quality standards shall be provided by the relevant government 
institutions including Department of Agriculture, Northern Province,  Divineguma 
Integrated Rural development Department and by the partner private sector marketing 
firms. In addition the Project shall also support farm demonstrations on good agricultural 
practices, related farmer training and conducting validation workshops of such 
demonstrations.  
To ensure effective market demand for Project farmers for specific crops, the Project 
shall seek partnership with the private sector marketing firms, to create marketing 
contracts. The partnerships shall include providing their expertise both in sustainable 
production and direct marketing through forward contracting with farmer groups. These 
farmer groups shall be supported by the Project in their negotiations of forward 
contracts. 
 
 
(c) Other agricultural development and off-farm activities. The Project shall support 
upland agriculture in rain fed fields and homesteads, training of voluntary community 
professionals on processing and value addition of non-paddy crops and provide matching 
grants to purchase agro-processing equipment once the women and youth groups are 
matured.  
The Project shall also finance a soil suitability study to identify areas that are suitable for 
non-paddy crops.  
The Project shall support the formation of women and youth groups for micro enterprise 
development.  Potential sectors shall include agro-processing, agro-business, local craft 
industry, livestock based value addition work, production of organic fertiliser.   
 
II. Implementation Arrangements 
 
5. A National Steering Committee (“NSC”) shall be established for the Project  under the 
chairmanship  of the Secretary of the MLGPC. It shall ensure that the Project is 
implemented in accordance with this Agreement and the agreements between the 
Project beneficiaries and the private sector marketing firms. The composition of the NSC 
shall be acceptable to IFAD and the Borrower. 
 
6. A Provincial Steering Committee (“PSC”) shall be established for the Project under the 
chairmanship of Chief Secretary, Northern Provincial Council and responsible for 
provincial level coordination and Project implementation oversight over performance of 
functions. It shall recommend the Annual Work Plan and Budget (“AWPB”) and 
procurement plan and closely monitor the Project performance and outputs. The 
composition of PSC shall be approved by the NSC. 
 
7. A District Coordinating Committee (“DCC”) and District Agriculture Committee (“DAC”) 
shall facilitate the Project coordination at the district level. These are existing 
committees that meet regularly to coordinate and report on  development projects 
implemented in the district. 
 
8. A Project Management Office (“PMO”) shall be established in the Office of Deputy 
Director of Irrigation at Kilinochchi. It shall be the executive authority of the Project and 
shall be headed by the Project Coordinator. The Project Coordinator shall be appointed 
from among high level qualified permanent government officials, on a secondment basis 
and on a part-time basis. The appointment shall be acceptable to IFAD. A Project 
Manager shall be  recruited from the open market with qualifications and experience 
acceptable to the Borrower and to IFAD, and shall be in charge of daily management of 
the Project.  The Project Coordinator shall take the overall responsibility of the Project 
management and answerable to the NSC and PSC. The Project Manager shall be 
responsible for Project implementation and answerable to the Project Coordinator.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 
1. Allocation of Loan Proceeds. (a)  The Table below sets forth the Categories of Eligible 

Expenditures to be financed by the Loan and the allocation of the amounts of the 
Loan  to each Category and the percentages of expenditures for items to be financed 
in each Category: 

 
 

Category Loan Amount 

Allocated  

Percentages Net of taxes and co-

financiers/beneficiaries 

contributions. 

1. Civil Works 10 110 000 100% 

2. Vehicles,  

Equipment & Materials 

310 000 100% 

3. Advisory Services & 

Studies 

870 000 100% 

4. Training Groups in 

Operation and 

Maintenance 

660 000 100% 

5. Training, inputs 

and marketing 

220 000 100% 

6. Salaries & 

Allowances 

415 000 100% 

Unallocated 1 765 000   

TOTAL 14 350 000   

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 
 
“Training Groups in Operation and Maintenance” means eligible expenses incurred 
under Category 4 with respect to training to be provided for farmer groups for the 
operation and maintenance of the irrigation and other infrastructure constructed or 
rehabilitated under the two components of the project; and 
 
“Training, inputs and marketing” means eligible expenses incurred under Category 
5 with respect to training, incremental inputs and marketing linkage support to be 
provided under the “Production and Marketing” component of the Project.  
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 Logical framework 

 
Results hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions 
Goal 
Contribution to overall poverty reduction, 
increases in household incomes 

- Increased hhs assets 
- Increased hhs incomes 
- Reduced malnutrition of children below 5 years – 

weight & height 

- Provincial statistics 
- Household surveys 

 

Development objective 
The irrigation infrastructure of the 
Iranamadu scheme has been 
rehabilitated, farm productivity improved 
and women’s participation in water and 
land management and marketing 
enhanced 

- No. of hhs with secured access to water 
- Effectiveness of the O&M arrangements 
- No. of hhs reporting production increase 
- No. of hhs with forwarding contracts with the private 

sector 
- No. of functioning community infrastructure projects 
(all the 1st 4 indicators are gender disaggregated) 

- Household surveys 
- Poverty analysis 
- M&E reports 
 

- Individual and group incentives as 
well as farmer institutional 
development will sustain 
infrastructure, cropping, marketing 
arrangements, and women 
participation in the medium term 

Outcomes 
Irrigation infrastructure is rehabilitated, 
water in distribution and field canals is 
farmer managed and on demand,  
women effectively participate in water 
and land management 

- Water productivity in grain equivalent/m3 
- % Reduction in average duty 
- Increase in overall irrigation intensity 
- No. of farmers using irrigation, by gender 
- Average rate of water saving during maha season 
- Proportion women office bearers in FOs 
- No. of FOs effectively maintaining D and F canals 

- Reports of the Prov. Irrigation 
Department (PID) 

- Project Progress Reports 
- Project Review Mission 

including annual outcome 
study reports 

- M&E & Mid Term Review 

- Severe weather events do not 
substantially damage rehabilitated 
infrastructure 

- Continued policy support for 
irrigation development 

 

Sustainable agricultural productivity of 
diversified crops is increased and forward 
contracting with private corporate buyers 
ensures remunerative markets. 

- Crop diversification by area grown by season 
- Productivity by crop, decrease in use of chemicals 
- Seasonal turn-over under forward contracts 
- Average contract farm gate price compared to market 

price 
- % increase in return to labour (female and male)  

- Reports of the Prov. 
Agriculture Department 

- Project Progress Reports 
- Project Review Mission 

reports 
- M&E & Mid Term Review 

- Severe weather events do not 
substantially damage crops 

- Climate change effects are mitigated 
- Continued policy support for 

diversification 

Sustainable FOs delivering irrigation 
services to farmers 

- No. FOs managing bulk water allocations 
- Irrigation – organization performance measured by 

financial & management audit (>50% pass after 2 yrs 
& >75% after 4 yrs)  

 

-Management and financial 
audit 
-Annual outcome studies 
-Project review report 

-heterogeneity of land sizes and 
different water volume requirement 
could be a limitation for smooth 
operations. 
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Outputs 
Irrigation development - Length of canals rehabilitated (km, by type) 

- No. of structures repaired or rebuilt (by type) 
-No. of bulk water supply contract that has been arranged 

which include water distribution arrangements, maintenance 
arrangements and financing procedures 

- No. of water meters installed by type of canal 
- No. of farmers trained in meter reading 
- No. of volunteer jalapalaka (Water Duty  Controllers) 

appointed by FOs/Project IE per Branch canal system by 
cultivation year 

- Volumes of water allocated by season 
- Area of the command area effectively irrigated (ha, by type) 
- No. of women members of FOs who are managing irrigation 

- Reports of the PID 
- Project Progress Reports 
- Project Review Mission reports 
- M&E reports  
- Mid-Term Review Report 

- System H experience in demand 
led water management 
successfully transferred to project 
farmers 

Production and marketing - Areas irrigated by crop per season (ha, by type) 
- Diversification of cropping patterns 
- Volumes and proportion of crops sold under forward 

contracting 
- No. of women groups for fruits, vegetables and other crops 
- No. of hhs covered by extension and marketing services 

provided by the private sector (by gender) 

- Reports of the Prov. Agriculture 
Department 

- Project Progress Reports 
- Project Review Mission reports 
- M&E reports 
- Annual Report Corporate Buyer 
- Mid-Term Review Report 

- Agricultural and other staff 
supporting adoption of sustainable 
cropping techniques 

Project management - PMO staff appointments  
- AWPB approvals 
- Tender procedures and procurement  
- Flow of funds 
- M&E reporting 
- KM activities 
- Implementation Gender Action Plan  

- Project Progress Reports 
- Project Review Mission reports 
- Mid-Term Review Report 

- Timely appointment of key project 
staff 

- Government and project incentives 
sufficient to keep qualified staff in 
place 

- Fiduciary procedures well 
understood by all involved, no 
major delays in fund flows 

- Transparent procurement  
 




