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 الملحق

  )توزع أثناء الدورة( اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها
 

 الذيل
  اإلطار المنطق:
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 خريطة منطقة المشروع

 
  

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق 
 .بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 30/10/2022الصندوق الدول: للتنمية الزراعية المصدر: 

 جمهورية اتحاد ميانمار
 الواليات الشرقيةف:  األعمال الزراعيةمشروع 

 التصميمتقرير 
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 جمهورية اتحاد ميانمار
 األعمال الزراعية في الواليات الشرقية مشروع 

 موجز التمويل

 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق

 المقترض:  وزارة المالية

 الوكالة المنفذة:  وزارة الزراعة والري

 التكلفة الكلية للمشروع:  مليون دوالر أمريت: 2552

مليون  22.2مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  20
 دوالر أمريت: تقريبا(

 قيمة قرض الصندوق: 

مليون دوالر  2.5مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  1.1
 أمريت: تقريبًا(

 قيمة منحة الصندوق: 

سنوات،  20سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها  20مدة القرض 
ف:  0.25ثالثة أرباع الواحد ف: المائة ) قدرهويتحمل رسم خدمة 

 المائة( سنوياً 

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

 الجهات المشاركة في التمويل:  1توريا للتصدير واالستيراد مصرف

 المشترك:قيمة التمويل   مليون دوالر أمريت: 29.2

 شروط التمويل المشترك:  تؤتد الحقا

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريت: 259

 مساهمة المستفيدين:  مليون دوالر أمريت: 2

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر

 

 

                                                      
1
  .رهنا بالمفاوضات الناجحة بين حتومة جمهورية اتحاد ميانمار والمصرف  
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 الموافقةبتوصية 

 جمهورية اتحاد ميانماربالتمويل المقترح تقديمه إلى الخاصة  اتذي مدعو إلى الموافقة على التوصيالمجلس التنفي
 .52، على النحو الوارد ف: الفقرة ال الزراعية ف: الواليات الشرقيةاألعم مشروعمن أجل 

 

 من أجل  جمهورية اتحاد ميانمار إلىمقترح تقديمهما  ومنحةقرض 
 مشروع األعمال الزراعية في الواليات الشرقية 

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 وسياق الفقرالتنمية الُقْطرية والريفية  -ألف
إلى إدخال  دفهت ةشامل اقتصاديةإصالحات سياسية و شرعت ميانمار ف: مسار عاما من العزلة،  50بعد  -1

عناصر من التمثيل الشعب: ف: المجال السياس:، وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية الشاملة، 
 .الفقرب االستثمارات األجنبية والحد من اوتحسين بيئة األعمال، واجتذ

نية من األراض: والمياه، وظروف مواتية غه: أتبر بلد ف: جنوب شرق آسيا، وتتمتع بثروة  ميانمار -2
ف:  .، مع معدل نمو سنوي بنسبة 41.2مليون نسمة ف: عام  5..5 حوال:ر عدد ستانها بد  للزراعة. وقُ 

د متنوعة إثنيا، مع وجود ثمان: البالو ف: المائة من الستان ف: المناطق الريفية.  76المائة. ويعيش حوال: 
 .مجموعة فرعية 35.مجموعات إثنية رئيسية و 

آسيا. ويقدر بأن  جنوب شرق واحدة من أفقر األمم ف: ميانمار تعد وعلى الرغم من تونها غنية بالموارد، -3
. 41.1، وانخفض العدد إلى الربع ف: عام 4115يعيشون تحت خط الفقر ف: عام  وانحو ثلث الستان تان

ف، ف: حين يصنشموال بالتبلدا م 87.بين  51.البلد ف: المرتبة  41.2لعام  تقرير التنمية البشريةوقد صنف 
 مليار 53، بلغ الناتج المحل: اإلجمال: ف: ميانمار 41.3. وف: عام 1.542تان مؤشر التنمية البشرية 

 .ف: المائة 7.8دوالر أمريت:، مع معدل نمو سنوي قدره 

ف: المائة من الناتج المحل: اإلجمال:، ويوظف نحو  38 نسبة الزراعة أساس االقتصاد، ويمثليشتل قطاع  -4
بين الزراعة والفقر ف: ميانمار، وهناك  قوي طابتر اف: المائة من الستان القادرين على العمل. وهناك  61

المتنوعة جموعات اإلثنية هو أتبر أيضا بين المفقر أتثر بتثير ف: المناطق الريفية. تما أن انتشار الفقر 
 .مقارنة مع المجموعة اإلثنية الت: تنتم: إليها غالبية الستان

عان: العديد من المناطق الريفية من انعدام األمن تف: حين ينتج البلد بشتل إجمال: فائضا من األغذية،  -5
الغذائ: المزمن. ويوجد تفاوت بين الواليات وضمنها وضمن المجتمعات، حيث يرتبط انعدام األمن الغذائ: 
األسري والفقر بصورة وثيقة. والفقر الريف: هو إلى حد تبير مسألة نقص ف: الموارد المتوفرة. ويتتون 
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والهامشيين منهم، والذين يملتون ف:  ،وصغار المزارعين ،المعدمينراء عادة من الستان ن الفقو الستان الريفي
من األراض:. وهم يفتقرون إلى األغذية التافية والمغذية، وتذلك إلى  أترإلى خمسة  أترالعادة أقل من 

ة من الواليات اإلثنية المواد األساسية غير الغذائية. ويعيش العديد من أتثرهم فقرا ف: مناطق التالل المنعزل
ف: األقاليم الشرقية. وتانت هذه الواليات قد تضررت ف: السابق من عقود من النزاعات األهلية الت: ترتتها 

 .معزولة ودون استثمارات تنموية

األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية  -باء
 ائجالمستند إلى النت

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  مخصصات خدمتاستُ بناء على طلب الحتومة،  -6
ف: النطاق لمشروعين يموالن بقرض لتطوير نماذج قابلة لتوسيع  الخاصة بميانمار 41.5-41.3للفترة 

مشروع تعزيز التنشيط الزراع: ف: ميانمار، وهو األول، المشروع مناطق زراعية إيتولوجية متنوعة. يرتز 
مشروع وهو الثان:، المشروع على خلق نموذج للتنمية الزراعية المستدامة للمنطقة الوسطى الجافة. ويرتز 

الحراجة و األعمال الزراعية ف: الواليات الشرقية، على خلق نموذج لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
 .، مع إمتانية توسيع النطاق عبر الواليات الشرقيةرتفعاتاعية المجتمعية لمنطقة المالزر 

فقر، وسياسات الحتومة للحد لحد من الا مهمة الصندوق المتمثلة ف:لى إيرتتز األساس المنطق: للمشروع  -7
االقتصادية واالجتماعية ف: المناطق الريفية. وهو يتسق مع الخطة الوطنية للتنمية الشاملة،  تفاوتاتمن ال

طار اإل صالحات االقتصادية واالجتماعية، وخطة عمل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الريفية. وعلى وا 
( إنشاء نموذج على مستوى الوالية إلعادة اإلدماج .وجه التحديد، لألساس المنطق: أربعة أبعاد وه:: )

للتحديث  ( إنشاء نموذج4االقتصادي ف: مرحلة ما بعد الصراع الذي يضع األساس لسالم مستدام؛ )
( صياغة مسارات لدعم المجتمعات الفقيرة ف: االنتقال من 3الزراع: المستدام بيئيا ف: المناطق المتدهورة؛ )

( ربط أفضل لواليات ميانمار الشرقية مع األسواق اإلقليمية وتدفقات 2زراعة التفاف إلى الزراعة التجارية؛ )
 .التتنولوجيا

، والذي يهدف إلى 41.8-41.2تراتيجية القطرية للبالد للفترة يتسق المشروع مع برنامج الفرص االس -8
المعدمين، الستان المساهمة ف: الحد من الفقر الريف:، وتحديدا المتعلق بأصحاب الحيازات الصغيرة، و 

والمجموعات اإلثنية وغيرها من المجموعات المهمشة. ويحدد البرنامج ثالثة أهداف استراتيجية النخراطه: 
( 4من الوصول إلى الموارد والتتنولوجيات والخدمات واألسواق الزراعية؛ ) نساء ورجاال الريفيين( تمتين .)

( تعزيز التمتين االجتماع: واالقتصادي 3خلق فرص األعمال وفرص العمل للنساء والرجال الريفيين؛ )
 .االستراتيجية الثالثةللمجموعات المهمشة، وخاصة المجموعات اإلثنية. ويتناول المشروع جميع األهداف 

 وصف المشروع  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة منطقة المشروع -ألف
سينفذ المشروع ف: مناطق مختارة من واليت: تايين وشان )الجنوب( من الجزء الشرق: لميانمار. وقد تأثرت  -9

سلبية على التنمية  هاتان الواليتان من عقود من النزاعات األهلية وانعدام األمن، األمر الذي أثر بصورة
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لبناء السالم، اختيرت الواليتان من أجل تنمية األعمال  خيرةاالجتماعية واالقتصادية فيهما. ومع الجهود األ
 . الزراعية نظرا لوضعهما األمن: الجيد، والسياق السياس: المستقر نسبيا، واإلمتانيات االقتصادية

هالين بوي، وتاوتارات:( و آن، -ابه) تغط: ثالث بلدات للريمخططا  22 ، سيشمل المشروعتايين ةواليف:  -11
 ما يقرب من إلىاإلجمالية  ف: الجبال الشمالية، بما تصل مساحته والمجتمعات الحرجية ف: بلدة ثانداونغ:

بونغ ومناطق مستجمعات المياه المرتفعة -. وف: والية شان، سيغط: المشروع مخطط ري هوأتر 201 000
 باإلضافة إلى مخطط ري هيت: )بلدات تاونغ:، وتياوك تالون ج:( (وتاونغ:، وسيسين:هوبونغ، بلدات )

 .أتر 29 000بما تصل مساحته اإلجمالية إلى نحو 

المشروع. وه: تغط: على وجه  اطقتتألف المجموعة المستهدفة من فقراء الريف نساء ورجاال ف: من -11
ذين يمتلتون حيازات هامشية، وصغيرة ة الف: األراض: المنخفضة المرويالمزارعين  (2: )الخصوص

راض: األ ف:المزارعين ( 2) ات؛أتر  20واحد و أترومتوسطة تتراوح مساحة الواحدة منها بين أقل من 
مساحة الواحدة منها بين أقل من الذين يمتلتون حيازات هامشية، وصغيرة ومتوسطة تتراوح البعلية  المرتفعة

تايين؛  لالت: تعمل ف: الحراجة الزراعية ف: المناطق الجبلية ف: شمااألسر ( 2؛ )اتأتر  20واحد و أتر
ستحصل على فرص العمل تعمال زراعيين أو تعاملين ف: األعمال الزراعية.  ة الت:المعدم( األسر 2)

تيسر فرص العمل إعادة اإلدماج االقتصادي للمهاجرين العائدين، والمحاربين وسيضمن المشروع أن 
 .خاص النازحينالسابقين، واألش

المشروع نهجا شموليا لالستهداف ينطوي على االستهداف الجغراف: واالستهداف الذات: واالستهداف سيطبق  -12
دماج الجنسين ما  أسرة أو 22 200. ومن المتوقع أن تستفيد من المشروع المباشر والشمول االجتماع: وا 

 شخص من الرجال والنساء. 225 000 يعادل

  اإلنمائي للمشروعالهدف  -باء
حراجة لتوسيع النطاق لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وال وقابال امستدامشامال و  االمشروع نموذج طورسي -13

الزراعة ذات الطابع المشروع  زز. وسيعتايين وشان )الجنوب( ن الشرقيتينواليتيالف: الزراعية المجتمعية 
تعيش ف: المناطق  شة ف: المجتمعات الت:مستويات المعيالتجاري المرتبطة باألعمال الزراعية، وتحسين 

وعتس التدهور البيئ: ف: المناطق المنحدرة األراض:. وسوف يولد فوائد تبيرة لألسر الت: تنتم:  ،الحرجية
نو  باوه،و شان، و للمجموعات اإلثنية تارن،   .، ومونثاا 

اطق مختارة من ساء ورجاال ف: منتتمثل غاية المشروع ف: تحسين الوضع االقتصادي لفقراء الريف نو  -14
عاملين ف: والأصحاب الحيازات الصغيرة أسر وأما هدفه فيتمثل ف: زيادة دخول  واليت: تايين وشان.

 .الحراجة الزراعية ف: هذه المناطق بشتل مستدام بيئيا
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 المكونات/النتائج -جيم
وسوف يمول هذا المتون االستثمارات  . االستثمارات االستراتيجية1المكون   للمشروع متونان، وهما: -15

 25مليون دوالر أمريت:، أو  2252)حوال:  االستراتيجية ف: تنمية األراض: والحراجة الزراعية المجتمعية
   المشروع(. اليفبالمائة من إجمال: تت

ا سيساهم المشروع ف: توسيع مساحة المناطق المروية الت: تخدمه األراضي. تنمية: 1-1المكون الفرعي  -16
قنوات رئيسية وثانوية، مع استثمارات تتميلية ف: تنمية األراض: الت: يتم تحديدها من خالل عملية 

يصال مياه الري، والوصول إلى الحقول، وخلق يصر تف: تحسين شبتات التشارتية. وتتمثل األهداف  ف، وا 
الستخدام األراض:، . وسوف يطبق نهج تشارت: للتخطيط ع المحاصيل استجابة إلشارات السوقفرص لتنوي

سيتم تعزيز تمتين المزارعين واإلدارة التشارتية للمياه تما . الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة مبدأ وسيتم إدخال
 ف: جميع أعمال الري. 

سوف يحسن استثمار المشروع ف: الحراجة الزراعية  الحراجة الزراعية المجتمعية. :2-1المكون الفرعي  -17
لد فوائد اقتصادية لقرى األحراج واألراض: المرتفعة ويحد من التعدي على الغابات ظروف المعيشة، ويو 

، ويزيد ألراض: الزراعية المنحدرة النظم اإليتولوجيةل الصالحة تتنولوجياالية. وسوف يحم: إدخال طبيعال
إيجابيا تبيرا عن  من تسرب المياه ف: التربة ويحد من تعرية التربة. وسوف تولد هذه التتنولوجيا أثرا بيئيا

حدد أنشطة بونغ. وسوف تُ -ف ف: وادي هويصر تم العملية الترسب ف: بحيرة إنل: ونظاطريق الحد من 
 األراض: المرتفعة والحراجة الزراعية وتنفذ على أساس نهج تشارت: يراع: الحساسيات الثقافية. 

 المعرفة موعة المستهدفة إلىوسوف يحسن هذا المتون وصول المج : االستثمارات التمكينية2المكون  -18
مليون دوالر  25.2)حوال:  والتتنولوجيا والخدمات، ويعظم الفوائد المتولدة عن االستثمارات االستراتيجية

 .المشروع( يفلابالمائة من إجمال: تت 22 أو أمريت:،

، التتنولوجياتإلى لمزارعين وصول االمشروع  سيحسن .والتكنولوجيا : المعرفة1-2المكون الفرعي  -19
 روجوسي والمدخالت والخدمات الالزمة لتحسين إنتاجية المحاصيل األساسية، والعلفية، وذات القيمة العالية.

وسيتم إنشاء شبتة من  عما ألسر أصحاب الحيازات الصغيرة.متعدد األطراف دتشارت: منتدى إرشادي ل
ف: المناطق الحرجية من خالل روابط المراتز المعرفية تعمل توسيط إليصال الخدمات إلى المزارع واألسر 

 عمل من القاعدة إلى القمةمع المؤسسات العامة والقطاع الخاص. وستشغل هذه المراتز على أساس: نهج 
العام والخاص؛  وتعزيز الشراتات بين القطاعين ؛الخدمات ؛ وتعددية الجهات الفاعلة ف: إيصالالمرتزي

 .من استرداد التتاليف واالستدامة وتوجه واضح نحو السوق يتألف

توفر ألصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب األعمال الريادية فرصة س .الخدمات: 2-2المكون الفرعي  -21
بين  التعاقديةالترتيبات ز يعز م توبأسعار يمتن احتمالها. وسيتالوصول إلى األسواق ومنتجات مالية متيفة 

المزارعين واألعمال الزراعية، مثل مخططات الزراعة التعاقدية أو المزارع المستقلة، بالنسبة للسلع ذات 
اجتذاب المجهزين إلى منطقة  يتموف . وسالميزة النسبية المطلوبة ف: األسواق والت: تملك إمتانيات النمو

سيتم تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تما ، ةنافسيتال المشروع عن طريق مخطط للمنح
مجموعات آلية لضمان االئتمان. وسيتم تعزيز اإلدماج المال: عن طريق تدعيم من خالل  المصرف: لويمتال

 .وتوفير تدريب على الدراية المالية واالئتمان االدخار
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المشروع(  يفلامن إجمال: تتبالمائة  22ن دوالر أمريت:، أو يو مل 259 حوال:)التمويل أما ما تبقى من  -21
 لمشروع ، تما يرد وصفه أدناه.الالمرتزية ل إلدارةللتنسيق المرتزي للمشروع ولخصص يفس

  تنفيذ المشروع -ثالثا

 النهج  -ألف
واالستراتيجية  المتتسبة من سياقات مشابهة، الخبراتتقدير مؤسس: على مستوى الوالية، و استنادا إلى  -22

على مستوى الوالية والوتاالت  وزارة الزراعة والري( تعزيز إدارات 2: )ما يل:فيالمشروع نهج يتمثل  القطرية،
إدارات وزارة الزراعة والري على مستوى مسؤولية ( زيادة 2األخرى المشارتة ف: التنمية الزراعية والريفية؛ )

على مستوى الوالية ف:  المشروعلتنفيذ  صغير متتب إنشاء( 2)شتل مرحل:؛ بتنفيذ األنشطة  دالوالية عن
( تنظيم التنفيذ من خالل عقود مع مقدم: الخدمات من القطاعين العام 2تل والية إلدارة األنشطة؛ )

  والخاص؛
 .تنفيذ أنشطة المشروع على مراحل (5)

، والمنظمات غير /اإلداراتمقدم: الخدمات مثل الوزاراتستنفذ أنشطة المشروع من خالل التعاقد مع  -23
وتقوم  ،: الخدمات بناء على عقود تستند إلى األداءمقدم التعاقد معالحتومية، والقطاع الخاص. وسيتم 

 .جتمع المحل: حيث يقتض: األمرمثلو المأدائهم إدارة المشروع، ومتقدير ب

 اإلطار التنظيمي -باء
وطنية للمشروع، تتألف من ممثل: الوزارات المرتزية ( لجنة توجيهية 2سيتألف إطار تسيير المشروع من: ) -24

لجان للتنسيق على مستوى الوالية، تتألف من  (2؛ )واالستراتيج: لتوفير التوجيه السياسات: ذات الصلة،
لتوفير اإلشراف على تنسيق  مدراء اإلدارات ذات الصلة على مستوى الوالية وممثل: المنظمات المجتمعية،

قروية، تتألف من ممثل: المنظمات المجتمعية، والمنظمات  مجموعات( 2؛ )الواليةعلى مستوى  المشروع
مفهوم وتعميم  ،استهداف الفقر، و الفعالةالمشارتة ضمان و لرصد  غير الحتومية الشريتة، ومقدم: الخدمات،

 بين الجنسين. مساواةال

ى مستوى حتوع وتنفيذه المرتزيين ياسة الحتومة الخاصة بالالمرتزية، ستتون إدارة المشر سبما يتماشى مع  -25
إدارة المشروع عن الوالية. وسيتم إنشاء متتب لتنفيذ المشروع ف: تل والية، يتون مسؤوال وعرضة للمساءلة 

متونات المشروع  على أساسعلى مستوى الوالية وتحقيق نتائجه. وستتم هيتلة متاتب تنفيذ المشروع 
ها على أساس تنافس: ين موظفييعتم تستقاللية المالية. وسيواستثماراته، وستتمتع بمستوى معين من اال

سيتم دعم متاتب تنفيذ المشروع من قبل وحدة مرتزية لتنسيق تما باالمتثال للمبادئ التوجيهية للصندوق. 
وحدة  . وستقوم ، من أجل جميع المشروعات الممولة من الصندوقواف: ناي ب: ت المشروع، يتم إنشاؤها

  بدعم متاتب تنفيذ المشروع ف: التخطيط، واإلدارة المالية، والتوريد، والرصد والتقييم.تنسيق المشروع 
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دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وا 
وثائق  ،المدعومة بجداول زمنية لألنشطة على مستوى الوالية، العمل والميزانيات السنوية طخط ستشتل -26

ووضع أولويات  ،ةالسنوينشطة األهداف و األستتون بمثابة األدوات لتحديد التخطيط الرئيسية للمشروع. و 
وسيتم إعداد خطط العمل  وتيسير تعبئة الموظفين والموارد المالية. ،والتنبؤ بمتطلبات التوريد ،لتنفيذا

 لحة.شرك المنظمات المجتمعية، والمراتز المعرفية، وأصحاب المصوالميزانيات السنوية هذه من خالل نهج يُ 
جراءات التخطيط الوطنية، نظرا إلى أنه سيتم دمج ميزانية المشروع  وسوف تنسق عملية التخطيط بما يتفق وا 

 ف: الميزانية الوطنية. 

وسوف يتون موثوقة وشاملة لإلدارة المستندة إلى النتائج. مم نظام الرصد والتقييم بحيث يوفر معلومات صُ  -27
النتائج واألثر ف: الصندوق. وسيتون  إدارةأنه سيتسق مع إطار نظام مرتزيا، تما الو هذا النظام تشارتيا 

الترتيز على المدخالت المالية والمادية، واألنشطة  -( رصد المخرجات 2بمثابة هيتلية بثالثة مستويات: )
 المجتمع( رصد النواتج بالتطرق إلى استخدام المخرجات وقياس الفوائد على مستوى األسرة و 2والمخرجات؛ )

المستهدفة. وسوف يتم تقسيم جميع  اتالمجموع تقييم أثر المشروع على - األثرر يد( تق2؛ )محل:ال
حسب الجنس وحسب المجموعة اإلثنية. المتعلقة بالرصد والتقييم اإلبالغ عمليات و  ،والتحليالت ،البيانات

ها ف: ميانمار، سيتم تطوير خطة المشاتل المعروفة المتعلقة بتوفر البيانات وجودت ومع األخذ بعين االعتبار
 منطقة المشروع منذ استهالل التنفيذ.ف: للحصول على البيانات 

لتناسب تأدوات رئيسية للمسوحات التمية  المتيفةام إدارة النتائج واألثر سيستخدم المشروع مسوحات نظ -28
المسوحات  وعند اإلنجاز. تما ستجرى بعض ،ة، وف: منتصف المدالظروف المحلية عند خط األساس

الباطن مع مؤسسات  نودراسات حالة نوعية، واستعراضات مواضيعية عن طريق التعاقد م مخصصة،ال
قدرة مواضيع مثل األمن الغذائ:، واألنماط المحصولية، وال بشأنالدروس استقاء مستقلة للتحقق من النتائج و 

واألثر  ؛واإلدارة التشارتية للمياه ؛ىالصغر و  الصغيرة واستدامة األعمال ؛صمود ف: وجه تغير المناخعلى ال
وطنية، أو منظمة غير  مثل جامعةخارج: )مستقل على الدخول. وسوف يتم التعاقد مع طرف ثالث 

 حتومية( لتقدير أثر المشروع على أساس منتظم.

دارة المعرفة -29 المشروع ووحدة متتب تنفيذ قتنصها سيستخلق الخبرات التشغيلية للمشروع معرفة قيمة . التعلم وا 
نموذج  خضعفسيوما أن يتم توثيقه،  .مها ف: توليد الدروس وأفضل الممارساتاستخدتنسيق المشروع ال

بأسرها. وسوف  الواليات الشرقيةلتوسيع النطاق على مستوى  المرتفعاتف:  زراعيةلتنمية اللالمشروع 
اإلنمائيين ف: آسيا من خالل بوابة إدارة يتشاطر المشروع المعرفة والخبرات مع المجتمع األوسع للممارسين 

 .(IFADAsia) إيفادآسياالمعرفة 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
المقصودة بها بأسلوب  غراض( استخدام األموال لأل2ف: المشروع ما يل:: ) اإلدارة المالية رتيباتتستضمن  -31

اإلدارة ( 2أموال المشروع بما ييسر التنفيذ السريع لألنشطة؛ ) ( صرف2يتسم بالتفاءة وفعالية التتاليف؛ )
يير المحاسبية ( إعداد القوائم المالية للمشروع بما يتماشى مع المعا2الجيدة لألموال وتدفقها بشتل سلس؛ )
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 ،( التدفق المتين للمعلومات الموثوقة حول أنشطة المشروع مما ييسر المساءلة5؛ )المعترف بها دوليا
 ( حماية موارد المشروع وأصوله.2والنشر؛ ) ،شفافيةوال

 ،رلتخفيف من هذه المخاطاتدابير من  اعددالمشروع  قبطسي، ف: ميانمار المالية عالية المخاطر بما أن -31
( إعداد 2بصورة تنافسية؛ ) األتفاء( تعيين الموظفين 2؛ )متخصصةمحاسبة ترتيب برمجيات ( 2وه:: )

على مستوى الوالية  متاتب تنفيذ المشروع( 2؛ )المرتبطة بالعملياتالضوابط  يشمل دليل لإلدارة المالية
؛ التأتيد على السلطة المفوضة لوحدة تنسيق المشروع، و إدارة موارد المشروع والصرف منهامفوضة بسلطة 

 اخليةيجمع بين المراجعات الد( وضع إطار متين للضوابط 2؛ )المساعدة التقنية واإلشراف الخارج:( 5)
المساءلة  ضمانلجيد للتسيير ( إطار 2اجتماعية؛ )عناصر ، والمراجعات الخارجية المستقلة، و الدورية

 والشفافية.

سيتم تمويل مبلغ  عامة لتمويل التنمية الزراعية،الشروط المن  2501البند  تاستثناء من .تمويل بأثر رجعيال -32
المشروع المستوفية للشروط المؤهلة للتمويل وحدة حقوق سحب خاصة من أجل نفقات  200 000أقصاه 

والمتتبدة بعد تاريخ موافقة المجلس التنفيذي على المشروع وقبل دخول اتفاقية التمويل حيز النفاذ. وسيتون 
  أساسا لتنفيذ أنشطة االستهالل فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بما يل:: مثل هذا التمويل بشتل رئيس:

 حدة تنسيق المشروع ومتاتب تنفيذ المشروع، والمجموعات المستهدفة؛ ( بناء قدرات موظف: و 2)
( الخدمات االستشارية األخرى. وسيتم 2( الخدمات االستشارية الخاصة بالدراسات والمسوح الميدانية؛ )2)

، وسيقوم الصندوق بتسديدها فقط بعد أن تصبح اتفاقية بشتل أول:تمويل هذه النفقات من قبل الحتومة 
 يل نافذة المفعول ويتم اإليفاء بالشروط المسبقة للصرف.التمو 

 .(أحدهما للقرض واآلخر للمنحة)لتشغيل حسابين معينين اثنين  فالسل صندوق بالمشروع أسلو سيستخدم  -33
ضمن المخصصات الوطنية لوزارة الزراعة والري على المستوى وستضمن الحتومة أن تتون األموال النظيرة 

 . للمشروع بسرعة اإلفراج عنهايتم ية، وأن المرتزي ومستوى الوال

إلى الواليتين المرتزيا. وهذا سيعزز هياتل التسيير مع المحافظة على شفافية األنشطة  تدفق األموالسيتون  -34
 للنفقات على مستوى الوالية خول سلطات التوقيع الخاصة بالحساب المصرف:تُ والضوابط المرتزية. وسوف 

عن يحافظ عليها  سوففعلى النفقات على مستوى الوالية الضوابط على مستوى رفيع بما فيه التفاية. أما 
إعداد والموافقة على طلبات السحب، والحصول على بيانات المحاسبة على  طريق االحتفاظ بمرتزية 

 .مستوى الوالية، وتوحيد خطط العمل والميزانيات السنوية واإلبالغ

المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات و  جعة الخارجية وفقاالمراستجرى  -35
حدد له. وسوف يتم رفع م، وسيتم تعيين مراجعين خارجيين مستقلين ف: الوقت الالمشروعات ف: الصندوق

 تقارير المراجعة للصندوق ف: غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية ذات الصلة.

على المستوى المرتزي ومستوى الوالية. مشروع خاص بالتوريد الالمسؤولة عن  وحدة تنسيق المشروع نتتو س -36
، مع دعم من وستقوم متاتب تنفيذ المشروع على مستوى الوالية بإدارة توريد السلع، واألشغال، والخدمات

لمبادئ التوجيهية لباالمتثال  التوريدجري ي. وسوحدة تنسيق المشروع فيما يتعلق بالمشتريات الموحدة والدولية
االستعراض  تم تحديد أساليب التوريد، وترتيبات. وسوف يودليل التوريد للتوريد ف: مشروعات الصندوق
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جراءات التخفيف من المخاطر ف: رسالة إلى المقترض  المسبق، وتقديرات التتاليف، واألطر الزمنية، وا 
 .اإلدارة ترتيباتدليل توريد المشروع إجراءات التوريد وعملياته و ل وستنعتس ف: خطة التوريد. وسوف يفص  

 اإلشراف -هاء

. وسوف سنةإلشراف ودعم التنفيذ تل ل وسوف يتم إيفاد بعثة .يخضع المشروع إلشراف الصندوق المباشرس -37
  .اوتشارك فيه البعثاتتدعم إدارات وزارة الزراعة والري على المستوى المرتزي ومستوى الوالية هذه 

مع الحتومة المرتزية، وحتومات  مستمرين اتعملية مستمرة تتطلب اتصاالت وانخراطاإلشراف سيطبق  -38
 :: الواليات، ووحدة تنسيق المشروع، ومتاتب تنفيذ المشروع. وسوف يشتمل على ثالث وظائف، وه

( سيرتز 2والتوريد، والتعاقد؛ ) ،واإلدارة المالية ،( االمتثال المال: مع إيالء االهتمام للشروط القانونية2)
والتخطيط والميزنة، والنواتج،  نشطة، واألاإلشراف على أداء التنفيذ، والتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف

وسوف يتضمن  .( دعم التنفيذ2)والمساواة بين الجنسين؛  ،واإلدارة، واالستهداف تسييروالوالرصد واإلبالغ، 
والتأثير على  ؛القطري من خالل إدخال نظرة واسعة لالستثمارات اإلنمائيةدعم التنفيذ منظورا للبرنامج 

وتيسير الشراتات المالية  ؛وتطوير النظم والمؤسسات للحد من الفقر سات استنادا إلى الخبرات العملية؛السيا
 وتوليد الدروس وأفضل الممارسات. معرفية؛وال

، ف: السنة ةيتون هناك استعراضان لمنتصف المدمار، سف: ميان التنفيذ المحدودة ف: الخبرةوبالنظر إلى  -39
متانيات استدامة  الثانية والسنة الرابعة، لتقدير التقدم المحرز، واإلنجازات، والمعوقات، واألثر المنبثق، وا 

المشروع. وسوف يتم  فترةتوصيات والتعديالت الضرورية على ما تبقى من الأنشطة المشروع، والخروج ب
، ومتاتب تنفيذ المشروع، ووحدة تنسيق المشروع الحتومة، ضان بصورة مشترتة بينهذان االستعرا

 إنجاز المشروع. تقرير ،بدعم من الصندوق ،. وف: نهاية المشروع، سوف تعد الحتومةوالصندوق

 تكاليف المشروع وتمويله وفوائده  -رابعا

  تكاليف المشروع -ألف

، المادية والسعرية الطوارئللمشروع، بما ف: ذلك  اإلضافية المتتررةاالستثمارية و  التتاليف إجمال: قدري -41
تم وضع سعر قد مليون دوالر أمريت: على مدى فترة تنفيذ المشروع، وه: ست سنوات. و  25.2بحدود 

وهو وسط: سعر الصرف السائد عند نهاية ) تيات لتل دوالر أمريت: واحد 2 000الصرف بما يعادل 
 عادل القوة الشرائية الثابتة.يتراض سعر صرف ، وقد تم اف(التصميم

  تمويل المشروع -باء
 مليون دوالر أمريت:  2252سيمول المشروع بقرض من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية قيمته حوال:  -41

 ف: 2مليون دوالر أمريت: ) 255 حوال: ، ومنحة من الصندوق قدرها(يفلاالمائة من إجمال: التتف:  22)
 اقدرهومساهمة من الحتومة  المائة(، ف: 25مليون دوالر أمريت: ) 2952وتمويل مشترك قدره  المائة(،
مليون دوالر  2من المستفيدين قدرها  عينية المائة(، ومساهمة ف: 1مليون دوالر أمريت: ) 259حوال: 
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روع وعبر عن مصرف توريا للتصدير واالستيراد ف: عملية تصميم المشوقد شارك . ف: المائة( 2)أمريت: 
 عزمه على تقديم تمويل مشترك للمشروع.

 

  2 الجدول
  *التمويل وجهة تكاليف اإلشارية للمشروع بحسب المكونال
 الدوالرات األمريتية(آالف )ب

 المقترض/النظير المكون
قرض 

 الصندوق
منحة 

 الصندوق
جهات التمويل 

  المجموع المستفيدون المشترك

 % المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ 

االستثمارات االستراتيجية -ألف         
 56.3 728.4 36 - 172.5 29 - 513.5 4 042.5 3 تنمية األراضي -2
الحراجة الزراعية المجتمعية -2  134.2 4 457.0 - - 1 243.2 5 834.3 859 

 65.3 562.8 42 243.2 1 172.5 29 - 970.5 8 176.6 3 المجموع الفرعي
االستثمارات التمكينية -باء         

المعرفة والتكنولوجيا  -2         513.7 3 668.5 251.7 - 211.9 4 645.8 7.1 
الخدمات                        -2  113.4 10 292.5 95.0 - 566.4 11 067.3 17.0 

 24.1 713.1 15 778.3 - 346.7 961.0 13 627.1 المجموع الفرعي
المشروعإدارة  -جيم  1 126.5 4 632.6 1 154.4 - - 6 913.6 10.6 

 100.0 189.5 65 021.5 2 172.5 29 501.2 1 564.1 27 930.2 4 إجمالي تكاليف المشروع

سيتم تقرير فئات الصرف النهائية خالل المفاوضات استنادا إلى إجراءات الصندوق الت: تتضمن خمس فئات تتلفة تحد أقصى ألغراض التفاءة. *
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1

 

 2الجدول 
 التمويل  وجهة تكاليف اإلشارية للمشروع بحسب فئة اإلنفاقال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 

 منحة الصندوق قرض الصندوق المقترض/النظير

الجهات المشارتة ف: 
 المجموع المستفيدون التمويل

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 61.7 248.3 40 - - 70.6 407.6 28 - - 21.9 798.3 8 7.6 042.5 3 األشغال – 2

 1.5 009.7 1 - - - - - - 29.0 292.8 71.0 716.9 المرتبات - 2

 0.1 93.7 - - - - - - 92.4 86.6 7.6 7.1 المعدات والمواد – 2

 5.5 577.0 3 0.3 11.0 21.4 764.9 23.7 847.1 53.8 925.0 1 0.8 28.9 االستشارات - 2

 7.0 562.8 4 6.0 767.3 - - 14.3 654.1 64.5 943.5 2 1.6 197.9 التدريب - 5

 5.3 424.0 3 36.3 243.2 1 - - - - 56.8 945.6 1 6.9 235.3 السلع، الخدمات والمدخالت -2

 7.9 155.5 5 - - - - - - 100 155.5 5 - - المنح المقابلة واالستثمارات المرتبطة بها – 6

 4.6 978.3 2       100 978.3 2 - - االئتمان ضماناتمخططات  -1

 5.8 753.1 3 - - - - - - 85.9 224.7 3 14.1 528.4 مرتبات وعالوات الموظفين – 9

 0.6 387.2 - - - - - - 55.2 213.9 44.8 173.3 التتاليف التشغيلية – 20

 100.0 189.5 65 3.1 021.5 2 44.8 172.5 29 2.3 501.2 1 42.3 564.1 27 7.6 930.2 4 إجمالي تكاليف المشروع
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 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

مروية،  أتر 51 000 مساحةمنها  ،أتر 212 000ؤثر المشروع بصورة مباشرة على مساحة تبلغ حوال: سي -42
جملة من الفوائد  المشروع غابات. وسوف يوفر أتر 25 000أراض: مرتفعات بعلية، و أتر 202 000و

وتشير التوقعات  .من النساء والرجال الريفيين 225 000أسرة تتألف من  22 200ـ االقتصادية واالجتماعية ل
 2152ستتون  2022إلى  2025ف: منطقة المشروع من  اإلضاف: أن القيمة التقديرية لإلنتاج الزراع:إلى 

ف: المائة،  22تما يتوقع أن تزيد المساحة المزروعة بنسبة  مليون دوالر أمريت: بأسعار بوابة المزرعة.
ف: المائة، بينما  22الواحد بنسبة  ترلألالصاف: ف: المائة. وسيزيد العائد  22وتثافة المحاصيل بنسبة 

 .ف: المائة 200سيزيد الدخل الصاف: لألسرة بنسبة 

 معدل العائد الداخل: االقتصاديف: المائة. ويقدر  2552للمشروع بنسبة معدل العائد الداخل: المال: يقدر  -43
 ف: المائة. 2252بنسبة 

 االستدامة -دال
 ةيمراتز المعرفال ونستت -المعرفة ( الوصول إلى 2: )من خاللسيتم تعزيز استدامة استثمارات المشروع  -44

وستتطور على المدى ، على أساس استرداد التتاليفمرافق منخفضة التتلفة وستعمل ف: نهاية المطاف 
سالسل ستضمن  – األسواقالوصول إلى ( 2)؛ المتوسط إلى مشاريع شراتة بين القطاعين العام والخاص

وصول أصحاب الحيازات  ،ومخططات المزارع المستقلةالتعاقدية  زراعةوال العالية سويةال ذاتالسلع 
تحسين الري  –( الوصول إلى المياه 2ة؛ )ساسيل األاعمإلى األسواق من خالل عالقات األالصغيرة 

( الوصول 2) ؛ن توزيع وتشغيل وصيانة المياهوالتصريف، باإلضافة إلى اإلدارة التشارتية للمياه، سيحسن م
ستؤدي أنشطة اإلدماج المال: ف: النهاية إلى ربط أصحاب الحيازات الصغيرة واألسر  –التمويل  إلى

 استعانة المشروعضمن تس -( خدمات اإلرشاد 5)العاملة ف: الحراجة الزراعية بالقطاع المال: الرسم:؛ 
 ستدامة إيصال خدمات اإلرشاد.الري يقوم المشروع بتدريبهم من وزارة الزراعة وابموظف: إرشاد 

ف: المشروع ف:: تعزيز المؤسسات العامة على المستوى المرتزي ومستوى الوالية؛  خروجالاستراتيجية تتمثل  -45
واالعتماد على مجموعة من الجهات المؤسسية المقدمة للخدمات من أجل تنفيذ األنشطة؛ وتعزيز عالقات 

 .رجاالنساء و األعمال المربحة بين المنتجين واألسواق؛ وتحسين قدرات الريفيين الفقراء 

 د المخاطر وتخفيف أثرهاتحدي -هاء

ف:  التدخل السياس:( 2)ألراض:؛ غير اآلمنة لحيازة ال ( 2يل:: ) مابالمحددة تتعلق المخاطر الرئيسية  -46
من المخاطر  هذه نم. ويتم التخفيف المخاطر االئتمانية( 2تسيير؛ )ال ( ضعف قدرات2دارة المشروع؛ )إ

ى مستوى الوالية، والمشارتة علالالمرتزية لحتومة، و خالل جملة من الضمانات سيتم التفاوض عليها مع ا
جراءات صارمة لالمتثال االئتمان:، و  على  المؤسسات ذات الصلة بناء قدراتف: التخطيط والتنفيذ، وا 

شراف متين ودعم للتنفيذ يقدمه الصندوق.، مستوى الوالية  وا 
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 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

استراتيجيته لالستهداف مع تتسق ( 2ص: )اخبشتل ، و لسياسات ذات الصلة ف: الصندوقلالمشروع  متثلي -47
 ؛ ن اقتصاديايالنشط نساء ورجاال ن الفقراءيالريفينهج سياسة االستهداف ف: الصندوق الت: ترتز على 

تعزيز  : ف: الصندوق على ترتيز سياسة التمويل الريف معاستثماراته ف: النمو االقتصادي الريف: تتفق ( 2)
مبادئ الموافقة الحرة المسبقة األراض: مع  ف: تنمية :تشارتنهجه اليتسق ( 2النظم المالية الشاملة؛ )

تعزيز الوصول إلى والتنمية الت: يوجهها المجتمع المحل: الواردة ف: سياسات الصندوق بشأن  المستنيرة
استراتيجيته المتطورة بشأن تعميم ( تمتثل 2؛ )األصليةاالنخراط مع الشعوب و  األراض: وأمن حيازتها

( يتماشى ترتيزه على 5؛ )المساواة بين الجنسين وتمتين المرأةالمساواة بين الجنسين لسياسة الصندوق بشأن 
ص وحوار السياسات مع من أجل تنمية القطاع الخا الشراتات بين القطاعين العام والخاصتعزيز 

تقييم األثر البيئ: الخاصة ل المشروع تواءم إجراءاتت( 2؛ )ات الشراتة ف: الصندوقستراتيجية إرساء عالقا
لجهة إجراءات التأقلم والتخفيف  استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخباالستثمارات ف: البنى التحتية مع 

 المناسبة. من تأثيرات تغير المناخ

 المواءمة والتنسيق -باء

فقر وسياسة الحتومة للحد من ال منإلى مهمة الصندوق المتمثلة ف: الحد لمشروع ل األساس المنطق:يرتتز  -48
الخطة الوطنية للتنمية الشاملة، التفاوتات االقتصادية واالجتماعية ف: المناطق الريفية. وهو متسق مع 

طار اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية، وخطة عمل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الريفية ف:  وا 
ن ف: قطاع الزراعة الناشئ، مثل البنك الشرتاء اإلنمائيينه منسق بصورة وثيقة مع استثمارات ميانمار. تما أ

 .جهات المانحةمتعدد ال الصندوق االستئمان: لُسبل المعيشة واألمن الغذائ:و الدول: 

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

ت الت: تستنها المجموعات اإلثنية بشتل رئيس:. وهو مشروع هو االستثمار األول من نوعه ف: الوالياال -49
دخل عدة ابتتارات ف: نموذجه للتنمية الزراعية المستدامة ف: مناطق المرتفعات ف: الواليات الشرقية يُ 

 تشارت:؛ تنمية نهج  إدخال (2ة ف: سياق ميانمار ما يل:: )ات الرئيسيتتضمن االبتتار لميانمار. و 
لتتنولوجيات الزراعية الذتية وا للممارسات ( الترويج2؛ )لوجيات والخدمات( إيصال مستهدف للتتنو 2)

والصغيرة ( الترويج لألعمال الصغرى 5إضافة أتبر للقيمة؛ ) مع إمتانية ،( تنويع سبل العيش2يا؛ )مناخ
 .المتيفة تمويل الريف:خدمات ال( دعم منتجات و 2؛ )الت: يوجهها أصحاب الحيازات الصغيرة

المرتفعات ف:  طقامنف: نهاية المطاف توسيع نطاقه ليشمل يمتن  نموذجالحتومة المشروع على أنه  تعتبر -51
 ،لتوسيعبحيث تصمم حزمة استثمار معيارية  ا، بقدر ما هو ممتن، نهجا معياريالمشروعيتبنى و . ميانمار
والدعم السياسات: ة، االستثماري هدواتأواستدامة االستثمارات الناجحة. ومن خالل  ،مواءمة، و وتترار

  .توسيع النطاقلومحرتات وفضاءات  ،الالمشروع سب سيخلق، :فاستشر اال
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بتقديم تمويل مشترك مواز للحتومة  اهتمامها، من حيث المبدأ، الوتالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ:أبدت  -51
 .لتوسيع نطاق المشروع إلى والية شرقية إضافية

 االنخراط في السياسات  -دال

االنخراط السياسات: على مستويين. أولهما، سيسهم المشروع ف: تحليل القضايا السياساتية ذات الصلة سيتم  -52
حات سياساتية، وبناء القدرات مقتر  لتوليدبخبرات التنفيذ. تما أنه سيعزز من تحالفات أصحاب المصلحة 

على وجه التحديد، و  لعمليات الوطنية.السياسات: ضمن ا على التنمية السياساتية، والترويج الستقطاب التأييد
طق اف: منة والريفية ياعر ز تنمية الالحول  دلةالمشروع أن يوفر المشورة السياساتية المستندة إلى األ عيتوق
 ،التتنولوجيا وبوجه خاص فيما يتعلق بالواليات اإلثنية. تما سيدعم المشروع الحوار بشأن ،مرتفعاتال

 ألسر الزراعية الفقيرة.االمالية دعما لألسر المعدمة و  والخدمات ،والموارد المعرفية

 مريرتاالنخراط السياسات: المباشر للصندوق مع الحتومة والشرتاء من خالل  مشروعثانيا، سيعزز ال -53
سياساتية واالستراتيجية المالئمة من خالل منصات المناقشات الإلى الخبرات التشغيلية ف: الحد من الفقر 

وستوفر هذه الخبرات فرصا نادرة لتحديد الفجوات السياساتية وصياغة  الفرق العاملة ف: القطاع. مثل
لتستنير بها  دلةفقراء، وتوليد قاعدة لألالستان الريفيين الالقضايا الت: توثر على التوصيات السياساتية حول 

 المناقشات السياساتية.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت:  جمهورية اتحاد ميانمارتشتل اتفاقية التمويل بين س -54

التمويل اتفاقية نسخة من  سوف توزعو  .المتلق:/يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .أثناء الدورة المتفاوض بشأنها

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  جمهورية اتحاد ميانمارو  -55
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -56 وسياسات  وا 
  .هومعايير  الصندوقالمقدم من  التمويل
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 التوصية -سابعا

 :ةالتالي اتالمجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار أوص: بأن يوافق  -57

عشرين للغاية تعادل قيمته قرضًا بشروط تيسيرية  جمهورية اتحاد ميانمار: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
مليون دوالر  2252، تقريبا وحدة حقوق سحب خاصة( 000 000 20) وحدة حقوق سحب خاصة مليون

ية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة على أن يخضع ألأمريت:، 
 ف: هذه الوثيقة.

وحدة حقوق  مليون ومائة ألفتعادل قيمتها : أن يقدم الصندوق إلى جمهورية اتحاد ميانمار منحة قرر أيضا
على أن تخضع مليون دوالر أمريت:،  255، تقريبا وحدة حقوق سحب خاصة( 000 100 1) سحب خاصة

 .ألية شروط وأحتام تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقة

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 
"Eastern States Agribusiness Project (ESAP)" 

(Negotiations concluded on 9 April 2015) 

Loan Number: ________ 

 

Grant Number: ________ 

 

Project Title: Eastern States Agribusiness Project (the “Project”) 

 

The Republic of the Union of Myanmar (the “Borrower/Recipient”) 

 

and 

 

The International Fund for Agricultural Development (“IFAD”) 

 

(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. IFAD’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 

29 April 2009 and amended as of April 2014 (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. IFAD shall provide a loan (the “Loan”) and a grant (the “Grant”) to the 

Borrower/Recipient, (collectively 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 twenty million Special Drawing Rights 

(SDR 20 000 000). 

(b) The amount of the Grant is one million one hundred thousand Special Drawing 

Rights (SDR 1 100 000). 

 

2. The Loan is granted on Highly Concessional Terms as defined in the Policies and 

Criteria for IFAD Financing dated 14 February 2013. 

 

3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States dollar (USD). 

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 April. 

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 June and 

15 December. 

6. There shall be two (2) Designated Accounts denominated in USD opened and 

maintained by the Borrower/Recipient, in a bank acceptable to IFAD, to receive the Loan 

and the Grant proceeds respectively (the “Designated Account”). 
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7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart contribution for the Project, 

equivalent to approximately four million and nine hundred thousand United States dollars 

(USD 4 900 000), covering the cost of, inter alia, part of land development works, part of 

the Project-related personnel salaries, and taxes associated with the implementation of 

the Project. The contribution(s) of co-financier(s) are estimated at USD 29.2 million. The 

beneficiaries’ contributions are estimated at USD 2 million. 

 

Section C 

 

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Irrigation 

(the “MOAI”). 

 

2. Project management shall be decentralized to state level: a Project Implementation 

Office shall be established in each of the project states for this purpose. 

 

3. Additional Project Parties shall include, inter alia, the implementing entities referred 

to in Schedule 1 hereto. 

 

4. The Lead Project Agency shall contract the United Nations Office for Project 

Services (UNOPS) Myanmar to execute the grant on its behalf, subject to satisfactory 

negotiations between the two parties. 

 

5. The Project Implementation Period shall be six (6) years. 

 

Section D 

 

The Financing shall be administered and the Project supervised by IFAD. A Mid-Term 

Review shall be carried out jointly by IFAD and the Borrower/Recipient in accordance with 

Section 8.03 of the General Conditions. 

 

Section E 

 

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 

Agreement: 

 

(a) The Project Implementation Manual (the “PIM”) referred to in Schedule 1 

hereto, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated or 

modified without the prior consent of IFAD, and IFAD has determined that 

such waiver, suspension, termination or modification has had, or is likely to 

have, a material adverse effect on the Project. 

(b) Any competent authority has taken action without the prior consent of IFAD 

for institutional changes to the National Project Steering Committee 

(the “NPSC”) and/or the State Project Coordination Committee and/or the 

central Project Coordination Unit (the “PCU”) and/or the state-level Project 

Implementation Office (the “PIO”), referred to respectively in Schedule 1 

hereto, and IFAD has determined that any such change has had, or is likely to 

have, a material adverse effect on the Project. 

 

2. The following are designated as additional general conditions precedent to 

withdrawal: 

 

(a) The Project Director and Financial Manager, both acceptable to IFAD, shall 

have been selected. 

(b) A computerized accounting system, acceptable to IFAD, shall have been 

installed at the PCU. 
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3. The following are designated as additional specific conditions precedent to 

withdrawal: 

 

(a) No withdrawal shall be made in respect of expenditures under the guarantee 

line (Category V) until a draft subsidiary agreement to be signed between the 

Project and the participating financial institution(s) has been approved by IFAD. 

 

(b) No withdrawal shall be made in respect of expenditures under the Matching 

Grants (Category IV) until a draft subsidiary agreement between the Project and 

the service provider(s) has been approved by IFAD. 

 

4. In accordance with Section 13.01 of the General Conditions this Agreement shall 

enter into force upon signature by both Parties. 

 

5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower/Recipient: 

 

Union Minister for Finance 

Ministry of Finance 

Building No. 26 

Nay Pyi Taw 

The Republic of the Union of Myanmar 

 

For IFAD: 

 

President 

International Fund for Agricultural Development 

Via Paolo di Dono, 44 

00142 Rome, Italy 

 

This Agreement has been made in the English language in two (2) original copies, 

one (1) for IFAD and one (1) for the Borrower/Recipient. 

 

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR 

 

 

 

 

  

[Authorized Representative] 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 

 

 

 

  

Kanayo F. Nwanze 

President 
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Schedule 1 

 

Project Description and Implementation Arrangements 

 

 

I. Project Description 

 

1. Target Population.  The Project's Target Population consists of poor rural women 

and men in selected areas of Kayin and Shan (South) States (the “Project Area”). 

Specifically, it includes: (i) farmers in irrigated lowlands with medium, small and 

marginal landholdings ranging from less than one (1) acre to up to ten (10) acres each; 

(ii) farmers in the rainfed uplands with medium, small and marginal landholdings ranging 

from less than one (1) acre to up to ten (10) acres each; (iii) agro-forestry households in 

mountainous areas of northern Kayin; and (iv) landless households that have access to 

job opportunities as agricultural labourers or as workers in agribusinesses. The Project 

shall ensure that employment opportunities facilitate the economic reintegration of 

returning migrants, ex-combatants and displaced people. 

 

2. Goal.  The goal of the Project is to improve the economic status of poor rural women 

and men in the Project Area. 

 

3. Objective.  The objective of the Project is to increase the incomes of smallholder and 

agroforestry households in the Project Area in an environmentally sustainable manner. 

 

4. Components.  The Project shall consist of the following two (2) Components. 

 

4.1. Component 1: Strategic Investments 

 

This Component shall finance strategic investments in land development and community 

agroforestry. 

 

Sub-component 1.1: Land Development. The Project shall contribute to the 

expansion of irrigated areas served by primary and secondary canals, with 

complementary investments in land development identified through a participatory 

approach. The objectives are to improve the drainage networks, irrigation water 

delivery and field access, and to create opportunities for crop diversification in 

response to market signals. 

 

Sub-component 1.2: Community Agroforestry. Project investment in 

agroforestry aims to improve living conditions and generate economic benefits in 

forest and upland villages. Agroforestry activities funded by the Project shall protect 

ecosystems, reduce encroachment on primary forest, increase soil water infiltration 

and reduce soil erosion. Sloping upland and agroforestry activities shall be defined 

and implemented on the basis of a participatory and culturally sensitive approach. 

 

4.2. Component 2: Enabling Investments 

 

This Component shall improve target group access to services and markets, and 

maximise the benefits generated from the strategic investments. 

 

Sub-component 2.1: Knowledge and Technology. The Project shall improve 

farmer access to the technologies, inputs and services necessary for improving 

productivity of staple crops, fodder crops and high value crops. A network of 

Knowledge Centres (the “KCs”) shall be established to broker service delivery to 

farming and forest households through linkages with public institutions and the 

private sector. 
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Sub-component 2.2: Agribusiness Development and Financing. Smallholders 

and entrepreneurs shall be provided with access to markets and to adapted and 

affordable financial products. Contractual arrangements between farmers and 

agribusinesses, such as contract farming or outgrower schemes, shall be promoted 

for profitable commodities. A competitive grant scheme shall attract processors to 

the Project Area, and a credit guarantee mechanism shall improve smallholder 

access to bank financing. Financial inclusion shall be promoted by fostering savings 

and credit groups and by providing financial literacy training to rural households. 

 

 

II. Implementation Arrangements 

 

A. Organization and Management 

 

5. Lead Project Agency.  The MOAI, in its capacity as the Lead Project Agency, shall 

have the overall responsibility for the Project’s implementation. 

 

6. Governance.  The Project’s governance framework shall consist of: (i) the NPSC; 

(ii) the State Project Coordination Committees (the “SPCCs”); and (iii) the village groups 

(the “VGs”). The Project's management and coordination framework shall consist of: 

(i) the central PCU; and (ii) a PIO in each Project state. 

 

7. NPSC.  The NPSC shall be co-chaired by the MOAI Deputy Minister for Agriculture 

and Deputy Minister for Irrigation. Other members shall include the Director-Generals of 

relevant MOAI departments as well as representatives from the Ministry of National 

Planning and Economic Development (the “MONPED”), the Ministry of Finance 

(the “MOF”), the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (the “MOLFRD”) 

and the Ministry of Border Affairs (the “MOBA”). Its responsibilities shall be to provide 

strategic and policy guidance, endorse Project staff selection, approve annual workplans 

and budgets (the “AWPBs”), and oversee the external audit process. 

 

8. SPCCs.  An SPCC shall be constituted in each state. It shall be chaired by the 

respective State Minister of Agriculture and Irrigation. Members shall include Directors of 

relevant state-level departments and representatives of community organizations. Its 

responsibilities shall be to approve state AWPBs and staff selection, review Project 

progress reports, ensure coordination among stakeholders, and provide guidance.  

 

9. VGs.  In participating villages, VGs shall be organized and chaired by the village 

leader. They may include representatives of partner Non-Governmental Organizations 

(the “NGOs”), KCs, farmers’ groups, women’s groups, and the Department of Agriculture. 

They shall be responsible for ensuring a participatory approach, monitoring 

implementation, and ensuring poverty focus and gender equality. VGs are expected to 

meet on regular basis. 

 

10. PCU.  The central PCU established under the FARM project as defined in the 

Financing Agreement between the Parties dated 22 October 2014 (Loan No. 2000000649, 

Grant No. 2000000650) shall be strengthened in order to carry out central interface, 

coordination and consolidation functions for the Project. It shall support each state PIO in 

financial management, procurement and contracting, planning, reporting, and knowledge 

management. The PCU shall be expanded with a Project manager (with agribusiness 

experience), a monitoring and evaluation (the “M&E”) and knowledge management (the 

“KM”) specialist and an accountant. PCU staff recruited under the FARM project shall also 

support the Project. 
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11. PIO.  In alignment with the national decentralisation policy, Project management is 

decentralized to the state level. A PIO shall be established in each state, reporting to its 

respective SPCC. The PIO shall be responsible and accountable for management of the 

Project and achievement of its results at the state level. The PIO shall be headed by a 

Project manager, with agribusiness and/or value chain experience, recruited through a 

competitive process. It will be structured in three (3) units: (i) an administration unit 

with a finance manager, procurement/contracting specialist, and accountant; (ii) an 

investment unit with an irrigation engineer, a business/value chain specialist and a rural 

finance specialist; and (iii) an M&E-KM unit with an M&E-KM officer. The PIO will have a 

small complement of support staff. In Kayin State the PIO shall be located in Hpa-An 

while in Shan State it shall be in Taunggyi. 

 

12. Project Personnel.  Recruitment of Project staff (PCU and PIOs) shall be on a 

competitive basis in accordance with IFAD guidance, and subject to IFAD prior review 

and concurrence. Staff contracts shall be for an initial probationary period in line with the 

national Labour Law, with the possibility of extension subject to satisfactory performance. 

 

B. Implementation of Components 

13. Sub-component 1.1: Land Development.  The Participatory Land Use Planning 

(the “PLUP”) and Free, Prior, Informed Consent (the “FPIC”) activities, as defined in the 

PIM, shall be implemented by a service provider (such as an NGO) in each state, selected 

by the PCU on a competitive basis. Land development financed by IFAD shall be 

implemented through direct contracts with state-level MOAI Irrigation Departments (the 

“IDs”). An internationally recognized service provider, with expertise in infrastructure, 

shall be contracted to support design, assess construction norms, verify unit costs, 

supervise civil works and provide TA. Supervision shall be multi-level, involving IDs, 

PIOs, farmers’ groups, and the service provider(s). For land development works covered 

by a co-financier, the procedures of the co-financier shall apply. 

 

14. Sub-component 1.2: Community Agroforestry.  The activities under Sloping 

Agricultural Land Technology (the “SALT”) will be implemented by the respective KCs 

within the Project area of sloping agriculture land with support from a contracted service 

provider. Investment in community facilities such as tubewells, solar powered pumps and 

drinking water networks shall be designed and implemented by a contracted service 

provider selected by each PIO. 

 

15. Sub-component 2.1: Knowledge and Technology.  KCs shall be constructed by local 

contractors selected on competitive basis by the PIOs. Where feasible, community 

contracting using local labour shall be considered. KCs shall be supported by 

competitively-selected service providers for capacity building of managers, operational 

support and brokering arrangements with public and private entities for services to 

farmers and agro-forestry households. Value chain analyses shall be carried out by 

contracted service providers such as consulting firms or NGOs. 

16. Sub-component 2.2: Agribusiness Development and Financing.  The Agribusiness 

Fund (the “ABF”) for Matching Grants, as defined in the PIM, shall be managed by the 

PCU, in collaboration with each PIO, with NPSC oversight. Funding decisions shall be 

made by an independent committee. Guarantee deposits in financial institutions will be 

managed by an audit firm selected by the PCU following due diligence. A Guarantee 

Committee consisting of a banker, agriculturist, auditor and PIO manager shall review 

claims and approve pay-outs. Participating financial institutions shall be selected by the 

PCU on competitive basis.  

 

17. Savings and credit groups shall be developed by the Myanmar Microfinance 

Association (the “MMA”), which shall be supported by an international Microfinance 

Institution (the “MFI”) contracted by the PCU. 



EB 2015/114/R.12/Rev.1  الملحق 

2 

2
 

C. The PIM 

 

18. Preparation.  The PCU shall prepare a draft PIM outlining the standard operating 

procedures for the implementation of the Project, which shall be approved by the NPSC 

before IFAD’s non-objection is obtained. 

 

19. Approval and Adoption.  The Lead Project Agency shall forward the draft PIM to 

IFAD for its non-objection. If IFAD does not comment on the draft PIM within 

thirty (30) days after receipt, it shall be deemed to have no objections. The Lead Project 

Agency shall adopt the PIM, substantially in the form approved by IFAD.  
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds.  The Tables below set forth the Categories of 

Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant; the allocation of the 

amounts of the Loan and the Grant to each Category; and the percentages of expenditures 

for items to be financed in each Category: 

 

 

Table A-Loan 

 

 Category Loan Amount 

Allocated 

(expressed in SDR) 

% of Eligible Expenditures 

to be Financed 

I. Works 5 740 000 100% net of Government and 

co-financiers' contributions 

II. Equipment and Materials 240 000 100% net of taxes 

III. Goods, Services and Inputs 4 460 000 100% net of taxes, 

Government, co-financiers 

and beneficiaries’ 

contributions 

IV. Grants and Subsidies 3 370 000 100% net of taxes 

V. Credit, Guarantee Funds 1 950 000 100% net of taxes 

VI. Operating Costs 2 240 000 100% net of taxes and 

Government contributions 
 Unallocated 2 000 000  

 Total 20 000 000  

 

“Equipment and Materials” under Category II of Table A, shall mean eligible expenditures 

incurred related to vehicles, motor cycles, equipment and materials including furniture 

and office equipment. 

 

“Goods, Services and Inputs” under Category III of Table A, shall mean eligible 

expenditures incurred related to goods, services and input, workshops, training and 

consultancies except for those expenditures financed under Category I and II under 

Table B below. 

 

“Operating Costs” under Category VI of Table A, shall mean eligible expenditures 

incurred related to recurrent operating and maintenance costs, salaries and allowances 

except for salaries of government staff assigned to the Project. 
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Table B-Grant 

 

 Category Grant Amount 

Allocated 

(expressed in SDR) 

% of Eligible Expenditures 

to be Financed 

I. Consultancies 560 000 100% net of taxes, and co-

financiers and beneficiaries' 

contributions 

II. Training 430 000 100% net of taxes, and co-

financiers and beneficiaries' 

contributions 
 Unallocated 110 000  

 Total 1 100 000  

 

“Consultancies” under Category I of Table B, shall mean eligible expenditures incurred 

related to consultancies, technical support, international TAs on capacity building for 

PCU, states and state institutions, and M&E system. 

 

“Training” under Category II of Table B, shall mean eligible expenditures incurred related 

to training and capacity building of PCU, PIOs, Project expeditor as defined in the PIM, 

financial management training, exposure visits and regional workshops. 

 

2. Retroactive Financing.  Withdrawals not exceeding in the aggregate the equivalent 

of SDR 100 000 to pre-finance Project activities may be made from the Loan Account in 

respect of eligible expenditures for: (i) capacity building for PCU/PIO staff and target 

groups; (ii) consulting services for studies and field surveys; and (iii) consultancy 

services. Retroactive expenditures, incurred after the date of IFAD Executive Board’s 

approval of the Project and before the entry into force of the Agreement, are pre-

financed by the Borrower/Recipient, and reimbursed from the Loan only after the 

Agreement has entered into force and the conditions precedent to withdrawal have been 

met. 

 

3. Start-up Costs.  The Project may request an advance withdrawal of up to 

SDR 200 000 equivalent from the Loan, to incur start-up expenditures before the 

conditions precedent to withdrawal are met. Eligible expenditures shall cover: (i) capacity 

building for PCU/PIO staff and target groups; (ii) consulting services for studies and field 

surveys; (iii) consultancy services; (iv) salaries of key PCU/PIO staff; and (v) rental 

expenditures for the PCU and PIOs. Any unused balance of this advance shall be 

considered as part of the initial advance under the authorized allocation. 
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Schedule 3 

 

Special Covenants 

 

 

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, IFAD may suspend, 

in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from Loan 

Account and Grant Account, if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance 

of any covenant set forth below, and IFAD has determined that such default has had, or 

is likely to have, a material adverse effect on the Project: 

 

1. The Borrower/Recipient shall ensure that the investments in land development and 

agro-forestry are targeted to smallholders and poor forest households, who should not be 

expropriated from their land or forest areas thereafter. 

 

2. The Borrower/Recipient shall ensure that the investments in agriculture and 

services will enable farmer self-determination in choice of cropping patterns; instructions 

on cropping and land classification should be eliminated. 

 

3. The Borrower/Recipient shall ensure that the Knowledge Centres are managed by 

appointed extension staff, who should not be transferred to positions outside the project 

area during the implementation period. 

 

4. The Borrower/Recipient shall ensure that all target groups will be supported to 

obtain proper identification documents enabling them to meet the requirements of 

financial institutions. 
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5. Logical framework 

Narrative Summary Key Performance Indicators Means of Verification 
Assumptions (A)/ 
Risks (R) 

Goal 

Economic status of poor woman and 
men in the project area improved 

 Severe and moderate child nutrition standards improved 
[baseline 2010: 5.9% and 29.7% severe and moderate - Kayin State - 
UNDP/IHLCS. Target MTR: 4% and 25% ] 
[baseline 2010: 17.3% and 45.8% severe and moderate - South Shan 
State - d° MTR Target: 15% and 40%] 

 HHs expenditures increased above the poverty line 
[baseline 2010: 31.2% - South Shan State and 17.5% - Kayin State - d°  
MTR Target: South Shan - 75% and Kayin- 75%] 

 Farmers’ indebtedness reduced  
[baseline 2009: 33% of poor HHs across Myanmar  as a proxy- 
UNDP/IHLCS 
MTR Target: 25% 

 UNDP & UNICEF 
 National Statistics 

(R) Ethnic conflicts 
resume  

Project Development Objective 

Agriculture production and 
agribusinesses provide increased 
sustainable sources of income to 
45,000 smallholders households and 
17,000 landless households in an 
environmental sustainable manner 

 Net annual income of farmers increased in real terms after 3 yrs by:  
- at least US$500 in the irrigated lowland and by US$500 in the uplands 

of  Kayin State (Baseline: avg.  annual income US$280 and 240 
respectively) 

- at least US$700 in the irrigated lowland and US$1,300 in uplands of 
Shan State (Baseline: avg.  annual income US$290 and 230 
respectively) 

- at least US$1000 in agroforestry areas of Kayin (Baseline: US$335)  

 RIMS impact survey 
 Focus groups discussions 
 Specific socio-economic 

studies 
 HHs surveys 
 Project MIS 

(A) Economic 
environment remains 
stable 
(A) Programme 
successes are replicated 
and scaled-up 
(A) Public sector 
governance is improved 
(A) Decentralization 
process is further 
implemented 

Component 1 - Strategic Investments  

Outcome 1: Natural resources are 
more productively managed in an 
eco-friendly way and agroforestry 
villages are less isolated  

 At least 45,000 farmers in low land, uplands and agroforestry sites have 
continuous access to sufficient water all year round  
(Baseline: 15,000 farmers) 

 Land use intensity increased after 3 years  
(Baseline: 96% Target: 126% at MTR) 

 GPS and satellite pictures 
 HHs surveys 
 Project MIS 
 Focus groups discussions 

 

Output 1.1: Irrigated areas are 
expanded and served in a more 
efficient manner 
 
 
 

 11,200 acres in Kayin State have benefited from land development 
including  construction of distributaries, watercourses, access roads, 
drainage canals, culverts and head regulators 

 24,000 acres in Shan State have benefited from rehabilitation works on 
primary canals and distributaries, access road, land consolidation and 
hydraulic structures 

 ID/MD/MoAI records 
 PIC completion certificate 
 SLRD records 
 Service providers records 
 WUGs administrative and 

financial records 

(A) Availability of 
necessary equipment for 
land development  
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Narrative Summary Key Performance Indicators Means of Verification 
Assumptions (A)/ 
Risks (R) 

  100% of farmers have land users’ rights across the total 187,000 acres  
 5,000 acres in irrigated through piped-conveyance network installed 
 1 irrigation pumping station in Kayin State equipped with solar panels 
 350 Water Users’ Groups registered 

 Focus groups discussions 
 Project MIS 
 NGO records 

Output 1.2: Fertility of degraded 
mountain slopes is restored  
 

 20,000 acres in Shan State are rehabilitated as terraces through the SALT 
methodology  

 5,400 km of contours are planted  
 Siltation of Inle Lake reduced by 20%  

 MD/MoAI records 
 SLRD records 
 Focus groups discussions 
 Project MIS 

(A) Availability of 
necessary equipment for 
land development 

Output 1.3: Water availability for 
domestic and productive use is 
improved       

 50 villages in northern Kayin State have benefited from improved water 
infrastructure 

 20,000 incremental acres of uplands are under irrigation 
 Access to drinking water has been improved for 3,000 households 

 Service providers records 
 ID/MoAI records 
 HHs surveys 
 Focus groups discussions 
 Project MIS 

 

Component 2  - Enabling Investments 

Outcome 2: Technological and 
financial environment for households, 
farmers and investors in post-harvest 
activities is more conducive  

 Average yield increase/ha (per crop per site) (Baseline: Rice:1ton/ac; 
vegetables: 3ton/ac; garlic: 2ton/ac ) 

 At least 12,000 households benefit from incremental job opportunities 
created through VC development at completion 

 KCs administrative records 
 MoAI records 
 HHs surveys 
 Baseline and impact surveys 
 SMEs records 

(A) Crop diversification 
is approved by GoM 

Output 2.1: Farmers’ knowledge and 
access to new technologies are 
enhanced 
 

 43 knowledge centres are functional and managed by MoAI seconded 
extension officers 

 At least one monthly meeting organized per KC with commodity chains 
stakeholders 

 At least 22,000 farmers have adopted more efficient agricultural practices 

(lower costs and higher productivity) 
 At least 1/3rd of farmers have adopted high-value crops in irrigated land 

and uplands 

 Contractors records 
 KCs administrative records 
 MoAI expenditure records 
 NGO records 
 Input suppliers records 

 Focus groups discussions 
 Project MIS 
 HHs surveys 

(A) KCs to become 
multi-purpose  
platforms used by all 
commodity chains 
stakeholders 

Output 2.2: Farmers access lucrative 
direct or processing markets for their 
certified agricultural production   
 

 At least 1/3rd of ESAP-supported farmers regularly forward contracted by 
post-harvest companies (by crop/specie) 

 US$15 million extended by commercial banks to contracted farmers per 
season 

 USD3 million committed as guarantee by the project to cover risk on loans 
extended by commercial banks for non-contracted farmers 

 USD15 million extended by commercial banks to SMEs 
 PAR with ESAP-supported farmers at 5% maximum 
 At least 30 expansion and 70 creation of agribusinesses financed through 

the Agri-Business Fund 
 80% of agribusinesses financed still operational & profitable after 3 yrs 
 At least 50 post-harvest units are created by farmers’ groups and still 

operational after 3 years 

 SMEs records 
 HHs surveys 
 FIs records 
 Audit firm management and 

financial reports 
 PCU records 
 Focus groups discussions 
 Project MIS 
 Certification company 

records 
 DARs and AIs records 

(A) Farmers and 
agribusinesses agree to 
enter in contractual 
arrangements  
(R) Commercial banks 
pulling out from 
agriculture financing 
because of unfair 
competition from MADB 
(A) Investors and 
existing companies 
willing to operate from 
project area or its 
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Narrative Summary Key Performance Indicators Means of Verification 
Assumptions (A)/ 
Risks (R) 

 At least 5 commodity chains certified benefitting 15,000 farmers neighbourhood 

Output 2.3: Financial inclusion is 
promoted in project area villages 

 43 SGCs are implemented and functional and 70% are linked to MFIs 
 Women membership in SCGs is above 75%and more than 50% of SCGs 

have a woman as their bureau’s president 
 Amount of savings mobilized US$100,000 
 Financial literacy training has been provided to 4,300 women and youth   

 MMA records 
 International MFI records 
 MoC registers 
 SCGs books 
 MFIs & SP records 

(A) Effective presence of 
MFIs in selected States 
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