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 خريطة منطقة المشروع

  

 جمهورية فييت نام االشتراكية

 لتجارية ف: محافظت: باك تان وتاو بانغمشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة ا
 تقرير التصميم

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

 .14/12/2015الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، 
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 فييت نام االشتراكيةجمهورية 

  مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية في محافظتي باك كان وكاو بانغ

 موجز التمويل

 المؤسسة الُمباِدرة:  لصندوق الدول: للتنمية الزراعيةا

 المقترض:  وزارة المالية

 المنفذة: تالوكاال  اللجان الشعبية على مستوى المحافظات

 :لمشروعالتكلفة الكلية ل  أمريت: دوالرمليون  74.3

 قرض الصندوق:قيمة   مليون دوالر أمريت:  42.5

ا ف: ذلك فترة سماح مدتها سنة، بم 25مختلطة: مدة القرض 
ف: المائة  1.25سنوات، ويتحمل سعر فائدة ثابت قدره  5

 ف: المائة سنويا. 0.75باإلضافة إلى رسم خدمة بنسبة 
 مليون دوالر أمريت:  0.5

 

 قرض الصندوق:شروط 
 
 

 الصندوق:قيمة منحة 

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريت: 20.6

 مساهمة المستفيدين:  مليون دوالر أمريت: 10.7

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 
فييت نام جمهورية المقترح تقديمه إلى  تمويلالموافقة على التوصية الخاصة بالالمجلس التنفيذي مدعو إلى 

، على النحو مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية ف: محافظت: باك تان وتاو بانغمن أجل  تيةاالشترا
 .39الوارد ف: الفقرة 

 

 
من أجل مشروع دعم جمهورية فييت نام االشتراكية قرض مقترح تقديمه إلى 

  أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية في محافظتي باك كان وكاو بانغ

 ق االستراتيجي واألساس المنطقيالسيا -أوال

 التنمية الُقْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
 فييت اقتصاد حقق ،1986 عام ف: "تجديد"ال باسم تعرفالت:  شاملةال قتصاديةاال صحاحاتاإل إدخال منذ -1

 20 ـال نواتالس مدى على سنويا المائة ف: 7.2 بمعدل اإلجمال: المحل: الناتج ونما. اقوي اقتصاديا انمو  نام
تسعينات القرن  منذ الفقر من شخص مليون 30 من يقرب ماانتشل و  بسرعة الفقرمما خفض  الماضية،

 من خمسة وحققت، 2009 عام ف: الدنيا الشريحة من الدخل متوسط تبلد نام تيفي صنفتالماض:. و 
 متتب عن الصادرة يالالع الفقر عتبة وبموجب. 2010 عام بحلول لأللفية الثمانية اإلنمائية األهداف
 رافق وقد. الفقر خط تحت اآلن الستان من المائة ف: 17.2 تعيش نسبة ،2014 عام ف: الحتوم: اإلحصاء

 ف: الزراعة مساهمةانخفضت  ،2012و 1990 عام: بينو . االقتصاد ف: هيتلية تحوالت اإلنجازات هذه
تما . 2013 عام ف: المائة ف: 18 إلى، لتصل المائة ف: 20 من أتثر بنسبة اإلجمال: المحل: الناتج

 إلىتسعينات القرن الماض:  ف: المائة ف: 80 من أتثر من أيضا الزراعة ف: العاملة القوة نسبة انخفضت
   .2014 عام ف: المائة ف: 46.3 حوال:ب يقدر ما

 على الحفاظ ف: هاما دورا تلعب الزراعة تزال ما التصنيع، نحو الجاري االقتصادي التحول من الرغم على -2
 األخيرة، السنوات ف: االقتصاد، ف: والريف: الزراع: نالقطاعاوقد أظهر . نام فييتل االقتصادي االستقرار

غير أن تنمية . الخاص القطاع انخراطو  تحررعملية ال بسبب المائة ف: 4.5 حوال: يبلغ صلبا اسنوي انمو 
 مع تافيةال غير الروابط بسبب المناطق من العديد ف: مستدامة وغير نسبيا بطيئة تزال ال الريف: القتصادا

    .المناخ تغير وآثار ،ينالريفي والتتنولوجيا التمويل على الحصول فرص ومحدودية األسواق،

. يةاإلثن األقليات مجتمعات على متناسب غير بشتل وتؤثر مزمنة، مشتلةالريفية  المناطق ف: الفقر يزالال  -3
 وأجزاء ،الوسطى الساحلية المنطقةو  الغرب:، والشمال الشرق: الشمال ف: فعةالمرت المناطق ف: ترتزي وهو
إال  الريفية، المناطق ف: المعيشة مستويات االقتصادية التنمية حسنت حين ف:و . الوسطى المرتفعات من
 ف: تحققت الت: المتاسب من الرغم وعلى. البيئ: والتدهور الدخل ف: المساواة عدم ف: أيضا تساهم أنها
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 صولاأل بسبب مستمر تحد   هو المتبق: الفقر معالجةفإن  الريفية، المناطق ف: الدخل من الفرد نصيب
ل مث  ت: تُ ال ية،ثناإل األقليات أوساط ف: سيما ال الصحية، الحالة وسوء التعليم مستويات وانخفاض محدودة،ال

 .الريف فقراء بين متناسب غير تبير نحو على

ف: المائة من مثيله ف: المناطق الحضرية، تما أن  50: المناطق الريفية عن متوسط دخل الفرد فيقل  -4
معدل الفقر الريف: يقرب من ثحاثة أمثال معدل الفقر ف: المناطق الحضرية. وهناك العديد من األسر الريفية 

لنذر الت: ال تعتبر فقيرة، غير أنها تحافظ على مستوى دخل أعلى من خط الفقر بقليل. ونظرا لوجود ا
اليسير من االدخار أو الدعم الحتوم: أو االفتقار إليهما تليا، واالعتماد التل: تقريبا على جمع الموارد 
الطبيعية وزراعة التفاف، يتعرض هؤالء الستان ألحداث حياتية غير متوقعة، وصدمات مناخية، وتدهور 

المائة من دخلهم على تتاليف المعيشة  ف: 90األراض: والموارد المائية. فالستان الريفيون ينفقون حوال: 
األساسية. أما مصادر معظم دخلهم فتأت: من الزراعة، والغابات، ومنتجات تربية األحياء المائية، وتذلك 

من بين األتثر فقرا ف:  ا. ومحافظتا باك تان وتاو بانغ هماألجور المستمدة من العمل اليدوي غير الماهر
ف: المائة شبه فقيرة ف: باك تان،  9.4من األسر مصنفة على أنها فقيرة و ف: المائة 14.2فييت نام، مع 

 .  ف: المائة شبه فقيرة ف: تاو بانغ 10ف: المائة مصنفة على أنها فقيرة و 21.4و

األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية  -باء
  المستند إلى النتائج

دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية ف: محافظت: باك تان وتاو  وضع الخطوط العريضة لمشروع تم -5
ذخيرة  ف: درجوأ، 2017-2012 لفييت نام للفترة القطرية االستراتيجية الفرص برنامج وضع خحال بانغ

يون دوالر مل 42.5 بقيمة قرضا المشروع تمويل ويشمل. الحتومة موافقة على حصلت المشروعات الت:
 المستوى على الصندوق يدعمها الت: الُنهج نطاق لتوسيع مليون دوالر أمريت: 0.5 بقيمة ومنحة أمريت:،
. الريفية والتنمية الزراعة وزارة تنفذه الجديدة الذي الريفية للتنمية الوطن: الهدف برنامج خحال من الوطن:
من  المحافظات سلطات التشارت: الت: ضمت والتصميم والتحليل، التشاور، من صارمة عملية وأجريت
 .التدخل التغيير ومجاالت قضايا لتحديد 2016إلى عام  2014 عام أواخر

 وبرنامج ،2020-2016 للفترة للحتومة واالقتصادية االجتماعية التنمية استراتيجية مع تمامايتواءم المشروع  -6
 الهدف ومشروع ،المستدام الفقر من للحدطن: ة، ومشروع الهدف الو جديدال الريفية للتنميةالوطن:  الهدف
 االستراتيجية لفرصبرنامج ال االستراتيجية لألهداف وفقا المشروعوقد صمم  .المناخ لتغير لحاستجابة الوطن:
 صرةامنلا الريفية التنمية تنفيذمن  الفقيرة الريفية المحافظات تمتين( 1) :يسعى إلى ما يل:و  الحال:، القطرية

 السلع أسواق إلى النساء، وخاصة ،ينالريفيالفقراء  بين الوصول تحسين( 2) ت: توجهها السوق؛وال لفقراءل
 ف: 70 من أتثر الزراعة وتمثل. المناخ تغير مع التتيف على الفقيرة الريفية األسر قدرة تعزيز( 3) والعمل؛
ضافة و  اإلنتاجية سينلتح وفرص السوق ف: تبير طلبويوجد . المشروع محافظات ف: العمالة من المائة ا 
 والزنجبيل، ،اإلنتاج الحيوان:و  الخشبية، غير الحرجية والمنتجات ،لغاباتل القطاعات الفرعية ف: القيمة
 السياحة تطوير ف: أيضا فرص توجدتما . المحافظتين ف: السودان: الفولو  ة، والتسافا،تهوالفا ،والقنا
      .البيئية
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 مشروعو  ،الريف فقراء لصالح األعمال تنمية برنامج: الصندوق تين منممول مبادرتين على المشروع يبن: -7
 2013 عام ف: تم االنتهاء منهما نتيلالو  ،الزراعية الحراجة تنمية أجل من للفقراء المناصرة الشراتات

 مستويات ف: حادةال تخفيضاتال ضوء ف:" ناجحة" هما على أنهامن تحا تصنيف تمو . التوال: على ،2015و
 تمتينوال لحامرتزية شاملة استراتيجية وتعميم اإلنتاجية، لتحسين واسعة استراتيجيات واعتماد ،سرياأل الفقر

 األسواق، إلى والوصول الزراع: اإلنتاج تعزيزل الداعمةساسية األ البنية نميةوت ،: )تاو بانغ(المجتمع
   .)باك تان( الزراعية القيمة سلسحا وتعزيز

 أخرى مجاالت المحافظتين ف: على مستوى المحافظات الشعبية لجانددت الح التقدم، هذا على وبناء -8
 القيمة ذات المحاصيل على الترتيز مع للسوق الموجه اإلنتاج تعزيز: ذلك ف: بما الفقر، من الحد لجهود
 تعزيزو  ؛للنساء خاصةو  مستدامة،ال الحتومية غير الريفية ماليةال الخدمات تقديمو  ؛الحيوان: واإلنتاج العالية
ف:  اإلنتاج نظم نميةوت الزراعية؛تعزيز األعمال  صناديق خحال من والمزارعين الشرتات بين الروابط

  .المناخ تغير مع والتتيف ،الطبيعية الموارد إدارةب الواجب االهتمام إيحاء مع ةمرتفعراض: الاأل
 القدرات تفاية عدم ذلك ف: بما تنمية،ال القيود على من العديد انتواجه غبان وتاو تان باكما زالت محافظتا  -9

 إدارة ومهارات الزراعية عمالاأل وضعف االستثماري، والتخطيط ،السوقها وجهالت: ت التنمية أجل من
 االقتصادية لألنشطة سيما وال الريفية، ساسيةاأل البنية تفاية وعدم التمويل، على الحصول وعدم المخاطر،

 التربة، وتآتل ،الفيضاناتتسبب  الت: الغزيرة األمطار آثار بفعل القيود ههذ وتتفاقم. المرتفعةف: األراض: 
 .الحيوانية والثروة المحاصيل ف: خسائر إلى يديؤ  مما ،موسمه غير ف: والجفاف

 تيفي ف: الصندوق يمولها الت: ات األخرىعو ر المش طورتها الت: االبتتارات نطاق مشروعالع سوف يوس -10
ضافة و  اإلنتاج ف: الخاص القطاع استثمارات عيتوس (1: )على الترتيز مع نام،  السلع سحاسل ف: القيمةا 

 دمج( 3) المحلية؛ والسلطات القائمة لوتاالتا قدرات وبناء ،والتدريب ،المؤسس: التعزيز( 2) ؛المربحة
 جزءت ذي القاعدة العريضة صحاحاإل( 4) تنفيذ؛الو  نة،والميز  على،األ إلى سفلاأل من التشارت: التخطيط

 المدرة فرصوال الريفية األسر لو دخوزيادة  التنافسية زيادة لضمان خاصال قطاعال تنمية سياسة من
برنامج الهدف الوطن: للتنمية الريفية  خحال من الحتومة وتقوم. لفقراءلستان ال بالنسبة وخاصة لألصول،
 أن المتوقع ومن. والملتية لتزاماالب قوي شعور على يدل مما ،للمشروع تبير مشترك تمويل توفيرالجديدة ب

مشروع البنية األساسية من أجل النمو الشمول: ف: المحافظات الشمالية الشرقية الذي يموله مصرف  ردفي
 .المشروع استثمارات، 2017دوالر أمريت:، والمقرر أن يبدأ ف: عام  مليون 100التنمية اآلسيوي بمبلغ 

 مشروعوصف ال -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة مشروعمنطقة ال -ألف

سيتم تنفيذ المشروع ف: محافظت: المنطقة الشمالية الشرقية باك تان وتاو بانغ ف: فييت . منطقة المشروع -11
على أساس معدالت الفقر،  من التوميونات 70ين تالمحافظ :نام. وقد حددت العملية التشارتية ف: تل

متانيات تطوير سحاسل القيمة المناصرة للفقراءوالتعرض للتوارث الطبيعية، والتزام القيادة المحلية  .، وا 
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 الفقيرة وشبه الفقيرة الريفية األسر( 1: )المشروع من المستهدفة المجموعات ستضم. نالسكان المستهدفو -12
( 3) ؛المهرة غير العاملين يينالريف ستانال( 2) ؛ةسرياأل المشاريع ذلك ف: بما والعمل، :ضااألر  الت: تملك

 المزارعين( 4) التجارية والرغبة؛ الفطنة لديهم ولتن المنتجة األراض: إلى يفتقرون الذين يينالريف ستانال
 الت: واألسر ،للنساء األولوية تتون سوفو . التجاري الزراع: اإلنتاج لتعزيز الحازمة المهارات لديهم الذين
  .المستهدفة المجموعة هذه بين ثنيةاإل األقلياتأسر و النساء،  ترأسها

 مشروعالهدف اإلنمائي لل -ءبا
. بانغ وتاو تان باك محافظت: ف: المستدام الفقر من الحد ف: المساهمة ف: للمشروع شاملال الهدفيتمثل  -13

 وشبه الفقيرة الزراعية األسر تعرض من والحد الدخل ف: مستدامال تحسينال هو نمائ: للمشروعاإل هدفوال
     .مناخلمخاطر ال الفقيرة

 /النتائجالمكونات -جيم
  :عدارة المشرو إلومتون رئيسية  اتمتونثحاثة من  لمشروعيتألف ا -14

 هذا يهدف. على مستوى المحافظات التشاركي التخطيط المؤسسي على الطابع إضفاء .1 المكون 
 وشمول:، ع،شر  م على مستوى المحافظات واالقتصادية االجتماعية التنمية تخطيطأن  ضمانإلى  المتون

 تدعم فرعية ة متوناتثحاث يتتون هذا المتون منو . السوق من قبل وموجه ،المناخ مع فتتيوم وتشارت:،
  .لسوقمن قبل ا الموجهةو التشارتية  االقتصاديةو  االجتماعية لتنميةا تخطيط عملية معا
 الفرع: متونال دعم هذاسي المشروع، من األولى السنة خحال .االستراتيجية االستثمارية الخطة (1)

 إجراء ف: دولية، تقنية مساعدةب امدعومعلى مستوى المحافظات،  عو ر المش تنسيق متاتب
 ينالمحافظت :تل ف:بها  المرتبطة القيمة وسحاسل الرئيسية لسلعل واالقتصادي المال: التحليل
 لسوقمن قبل ا الموجهةو التشارتية  االقتصاديةو  االجتماعية لتنميةا تخطيطعمليات  ف: إلدراجها

  .وناتيمو فظات، واألقسام، والتعلى مستوى المحا

 الموارد اتالذي تقوده وزار  الفرع:، المتون هذاسيدعم  .تغير المناخ مع للتكيف التخطيط (2)
 المتعلقة عملال خطط تحديث( أ: )على مستوى المحافظات، ما يل: والتخطيط ،والبيئة ،الطبيعية

على مستوى  المناخ غيرت مخاطرب لوع:زيادة ا( ب) على مستوى المحافظات؛ المناخ تغيرب
 التتيف لدمج القدرات بناء( ج) عزيز القدرة على الصمود؛لت وناتيمو المحافظات، واألقسام، والت

من قبل  الموجهةو التشارتية  االقتصاديةو  االجتماعية لتنميةا تخطيط عملية ف: المناخ تغير مع
 .لسوقا

سوف  .مناخيا والمستنيرة سوق،ال نحو الموجهة واالقتصادية االجتماعية التنمية خطط نشر (3)
التشارتية والموجهة من قبل  واالقتصادية االجتماعية التنمية تخطيط الفرع: متونال هذا عممي

 العام؛ القطاعف:  السوق اقتصاد مهارات تعزيز( أ: )خحال من على مستوى المحافظاتالسوق 
ونات واألقسام، يمو ى التوعلى مستو . المطلوب النطاق إلى األدوات فيلتتي الدعم زيترت( ب)

 أنحاء جميع ف: ثم ومن المشروع من المستهدفة قساماأل ف: البداية ف: - المشروع سييسر
 تتيفال وخطط( 1 الفرع: متونال)السلعية  القيمة سلسحا تنمية بين عملية الدمج – المحافظتين
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 العملية ذههوسوف تشرك . تشارتية عملية خحال من( 2 الفرع: متونال) المناخ تغير مع
 التمويل مصادر جميع وتشمل األقسام،و  ونات،يمو والت ،ىقر ال مستوى على الصلة ذات التيانات
 باك محافظت: ف: التجارية الصغيرة الحيازات أصحاب دعم مشروع أموال ذلك ف: بما العام،
 المرأة ثيللتم األولوية وستعطى. ةجديدال الريفية للتنمية الوطن: الهدف برنامجو  ،بانغ وتاو تان
على مستوى التشارتية والموجهة من قبل السوق  واالقتصادية االجتماعية التنمية تخطيط ف:

 المحافظات.

  من لحتومةل ةطموحال األخضر النمو خطة المتون هذا دعمسي. اخضرارا أكثر زراعي مستقبل. 2المكون 
ويتألف هذا . آثاره من لتخفيفل ائدفو  أيضا توفر الت:و  المناخ تغيرمع  التتيف تتنولوجيات تعزيز خحال

    :ينفرعيين متون المتون من
 تفؤال واالستخدام عادلةال ملتيةالفرع: ال المتون هذا دعمسي .الغابات ومخصص الغابات أراضي (1)

 إصدار خحال من تان باك ف: محافظة المستهدفة وناتيمو تال جميع ف: المنتجة الغابات لموارد
 ف: مباشر بشتل سهممما ي االستخدام، وحقوق الغابات أراض: عتوزيو  ،والتأهيل ،شهاداتال

ها بالنسبة استخدام حقوقملتية األراض: و  شهادات نقل المشروع وف ييسروس. التربون احتجاز
بصورة  شهاداتال تصدر وسوف. الفقيرة ألسرإلى ا الغابات أراض: من هتتار 17 000 ـل

  .والزوجة الزوج من تل إلى مشترتة

 تعزيز أو إنشاءالفرع:  المتون هذا دعمسي .المناخ مع المشتركة للتكيف المصالح مجموعات (2)
 مع تتيفلل مربحة ممارساتو  تتنولوجيات لتنفيذ مشترتة مصالح مجموعة 1 900 من يقرب ما

 هذا ف:و . المناخ تغير من للتخفيف مشترتة فوائد مع القيمة، سلسحا إطار ف: المناخ تغير
 واستقرارلخصوبة  مشترتة فوائد مع الزراعية، النظم ف: األعحاف إنتاج دمج يتم سوف السياق،
 40 تهاعضويف:  تضم الت: المشترتة المصالح مجموعاتل تنافسية منح برنامج وسيدعم .التربة
دارة التشجير، مثل المناخ يرمع تغ التتيف تقنياتمن النساء على األقل  المائة ف:  الري، وا 
نتاجو  األرز، تتثيف نظام أرزو  لمناخ،لتغير ا مةالمقاو  المحاصيل نواعوأ  الحدو  األعحاف، ا 

  .العضوية والزراعة ،الحراثة من األدنى

 زيادة ضمان هذا إلى الثالث المتون يهدف .واألسواق بالتمويل المرتبطة مربحةال المزارع. 3 المكون 
ضافة او  مستدامةال حةبر الم إنتاج السلع ف: االستثمار العام والخاص متونات  ثحاثة تألف مني ووه. قيمةلا 

    :فرعية
 اتالستثمار  متاحة العامة األساسية البنية ف: االستثمار منح ستتون .المجتمعية األساسية البنية (1)

حالة  أو/و المستهدفة السلع سلسحا لتنمية الضرورية العامة فوائدال توفرونات الت: يمو تال
 البنية ف: االستثمار عملية ف: النشاط هذا دمج موسيت. للتوارث أو المناخ تغيراالستعداد ل
 مساهمةب تمويلها سيتم والت: ،ةجديدال الريفية للتنمية الوطن: الهدف برنامجل ةيالزراع األساسية

 فرص خلق بهدف الشباب ستهدفي مهن: تدريب برنامج دعم سيتم السياق، هذا ف:و . ةيحتوم
 .عمل

 تان باك ف: حديثا أنشئتالنسائية الت:  التنمية اديقصنسيتم دعم . الريفية المالية الخدمات (2)
 منطقة ف: الريفية وناتيمو تال ف: المال: الشمول لتحسين فعالة وسيلة باعتبارها بانغ وتاو
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نشاء ،النسائية التنمية صناديق قدرات بناء ذلك يشمل وسوف. المشروع مجموعات نسائية  وا 
 الدعم توفير سيتم تما. اإلقراض عمليات أجل أول: من مال ورأس ،جديدة لحادخار واالئتمان

 وفقا المشروع نهاية ف: يصغر ال لتمويلل مستدامة مؤسسات إلى النسائية التنمية صناديق لتحويل
  .لدولةل مصرفيةال للوائح

 مشروعسيوفر ال الصندوق، هذا إنشاء خحال من .االستثمار لتعزيز األعمال الزراعية صندوق (3)
 الت: الخاص لقطاعل الزراعية من المشاريع االستثمارية 25 من يقرب ما يزلتحف المشترك التمويل
أصحاب الحيازات  المزارعينمع  روابطالو  للمؤسسات التنافسية القدرة تحسين على تعمل

ضافة و  الخام، للموادإضافية  أسواق توليد ،وبالتال: ،الصغيرة  منح وسيتم. العمل، وفرص القيمةا 
 والتسويق، ،والنقل ،لمعداتا من أجل تنافس: أساس صندوق علىلل المشترتة االستثمارات

 .للمزارعين نيةلتقا االستشارية الخدماتتقديم و  ،الموظفين وتدريب البيئية، واإلدارة

  مشروعتنفيذ ال -ثالثا

 النهج  -ألف
 تنفيذ تالمشروع ترتيبا عتمدي سوفو . 2023 إلى 2017 من سنوات ست فترة على مدى المشروع تنفيذ سيتم -15

 قبل نم أتبر دور لعب مع ولتن ،األخرى الصندوق مشروعات ف: بنجاح استخدمت الت: لتلك مماثلة
. على مستوى المحافظات عو ر المش تنسيق متاتب قبل من المدعومة مسؤولة،ال المحافظات إدارات

 وعلىونات، يمو لتالمخصصة لألقسام وا لمواردا المرتزية على تبير ترتيزوضع  سيتم ذلك، إلى وباإلضافة
    .الخاص القطاع إشراك

 ميالتنظياإلطار  -باء
 

 تنشئس ت:ال ،غبان وتاو تان باك ف: على مستوى المحافظات الشعبية لجانال خحال من المشروع تنفيذ سيتم -16
 التوجيهية واللجان ةالمحافظ ف: عو ر المش تنفيذ لتنسيق على مستوى المحافظات عو ر المش تنسيقل متاتب

 الحتومية، الوتاالت توجيه على على مستوى المحافظات الشعبية لجانال لمساعدة منهما تلالخاصة ب
 أهداف تحقيق من أجل المستويات جميع على والمجتمعات ،الخاص والقطاع ،الجماهيرية والمنظمات
 على مستوى المحافظات عو ر المش تنسيق متاتبل المحافظات بينمشترتة  اجتماعات عقد سيتمو . المشروع
 التقنية المساعدة وتحديد ،المناخ تغير مع تتيفال سياسة مثل مجاالت ف: التعاون لتعزيز سنويا مرتين

دارة ،والتعلم والتقييم، والرصد ،القيمة سلسحابشأن  المحافظات التخطيط المشترك بينو  المشترتة،    .المعرفة وا 

 رصدال وسيرتز. األنشطة أثروتقدير  األداءبرصد  تقييمالو صد ر ال نظام سيقوم. التخطيط، والرصد والتقييم -17
 تقديرعلى  تقييمال سيعمل حين ف: والمخاطر، ،واألداءواتج، والن ،والمخرجات ،المدخحات/األنشطة على

 واالستدامة، والتمتين، والبيئة، األعمال، نموو  الفقر، من الحد على ثراألو  ،فعاليةالو  ،تفاءةالو  المحاءمة،
 بالرصد والتقييم من صلة ذات خبرة تينالمحافظتا تلولدى . المتتسبة لمعرفةوا ،المستفادة والدروس

. سواء حد على للمشروع والمالية التشغيلية الجوانب والتقييم الرصد نظاموسوف يغط: . السابقة روعاتالمش
 خطة دورة مع هاتنسيق وسيتم ،للمشروع الرئيسية التخطيط وثيقة السنوية والميزانية العمل خطةستتون و 

  .واالقتصادية االجتماعية التنمية
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دارة المعرفة -18  بين التعلم دعمست مشروعال ضمن المعرفة إدارة( 1: )نهجين يشمل هذا المجالس. التعلم وا 
 الحتوميين القرار صناع إطحاع إلى تهدف المعرفة إدارة أنشطة من سعأو  لمجموعة دعم( 2) ؛امتوناته
 من الرغم على واحدة، محافظة تجربةفإن  السياسات، بوضع قيتعل وفيما. اتالسياس على والتأثير
 االجتماعية التنمية تخطيطب المتعلقة الوطنية السياسة على تؤثر أن المحتمل غير من أهميتها،

لتعزيز  االستثمار صندوقعلى مستوى المحافظات، أو  التشارتية والموجهة من قبل السوق واالقتصادية
 تبيرة نام يتيف ف: الصلة ذات الصندوق اتمشروع خبرات من التراتمية المعرفة إال أن. الزراعيةاألعمال 
سيعد  على مستوى المحافظات عو ر للمش تنسيق تبمت تل فإن السياق، هذا ف:و . النمو ف: تستمر وسوف
 القطاع استثمارات وه:أال  – للصندوق القطري للبرنامج الرئيسية المجاالت عالجي اسنوي يامعرفموردا 

 تخطيط عملية وتنفيذ الزراعية، األعمال فرصل الفقيرة األسر واستجابة المرتفعة، المناطق ف: خاصال
 وتطور على مستوى المحافظات،التشارتية والموجهة من قبل السوق  واالقتصادية االجتماعية التنمية

   .طن:الو  السياسات حوار لتغذية - يصغر ال لتمويلل مؤسسات صناديق التنمية النسائية إلى

 روالتسيي ،والتوريد ،اإلدارة المالية -جيم
تجاه  للمساءلة وخاضعة مسؤولة ستتون متاتب تنسيق المشروع على مستوى المحافظات. اإلدارة المالية -19

 القانونية اتياالتفاق مع ىشاتمبما ي وذلك لألموال، السليم حاستخدامبالنسبة ل والصندوق نام تيفي حتومة
. اتالخدم مقدم:مع  التعاقدية والترتيبات ،المالية لمؤسساتالفرعية مع ا التمويل اتيواتفاق ،المعنية

 من وفعالة تفؤة بطريقة المقصود للغرض األموال استخدام يتم أن للمشروع المالية اإلدارة ترتيبات تضمنسو 
 نظام اماستخد سيتمو . المستويات جميع على القدرات وبناء الداخلية الضوابط خحال من التتلفة حيث

 ،للعمليات مفصلةقوائم مالية  محاسبةال نظمستوفر و . واإلبحاغ ك الدفاترلمس الموجود المحوسبة المحاسبة
جراءات لمعايير وفقا إعدادها يتم مالية، سنة لتل بالمشروع المتعلقة والنفقات ،والموارد  لدى مقبولة وا 

 المخاطر المالية إلدارةللصندوق دير اتق وقد صنف. المناسب الوقت ف: للصندوق هاوتقديم الصندوق،
 خارجيا، الممولةالمشروعات  إدارة ف: واسعة خبرة المحافظتين تاتللدى  غير أن. متوسطة بأنها االئتمانية

   .عام بشتل مساءلة وأطر جيدة نتائج مع الصندوق،من  الممولةالمشروعات  ذلك ف: بما

 أموال تتدفق سوفو . التمويل اتفاقية وشروط ألحتام قاوف األموال صرفب الصندوق سيقوم. تدفق األموال -20
 المنحة، ألموال احدو و  ،القرضموال أل اثنان: ةمعين حسابات ثحاثة عن طريق الصندوق من المشروع

    .السلف صندوق لترتيبات وفقا المالية وزارة سيدار الحساب األخير من قبلو 

 للمبادئ وفقا الصندوق من الممولة االستشارية والخدمات ،لواألشغا ،السلع توريد عملية تنفيذ سيتم .التوريد -21
إلى  وطنيةال ، وعمليات، ولوائح التوريدإجراءات تطبيق سيتمو . الصندوق مشروعات ف: للتوريد التوجيهية

   .للصندوق التوجيهية المبادئ معالحد الذي تتسق فيه 

 عو ر المش تنسيق متاتب مستوى على الداخلية قابةلر ل نظم إنشاء سيتم. الضوابط الداخلية والمراجعة الخارجية -22
 المبادئو  ،لمراجعة الحسابات الدولية للمعايير وفقا خارجية، مراجعة إجراء وسيتم. على مستوى المحافظات

أموال  تغط: المحافظتين :لتل الموحدةقوائم المالية لل ،الصندوق ف: المشروعات حسابات لمراجعة التوجيهية
 ،ةالمراجع المالية القوائم وستقدم. المناسب الوقت ف: مستقل خارج: راجعم تعيين يتموس. والمنح القروض
   .مالية سنة تل لنهاية التالية الستة األشهر غضون ف: للصندوقمراجعة ال وتقارير
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 التوجيهية اللجنة قبل من رئيسيةال المشترك التمويل مخصصات جميع لمصادقة علىا تمت سوف .التسيير -23
على مستوى المحافظة، وتخضع فوق عتبات معينة  الشعبيةة نمن قبل اللج عليها ةفقوتتم الموا للمشروع،

 قرار صنع لعملية نتيجةون يمو تال مستوى على مشتركال تمويلسيتون الو . الصندوق من االعتراض عدمل
 وقد. نازعاتالم لتسوية آلية تتضمن، و واالقتصادية االجتماعية التنمية إلى خطة تستند وعادلة مفتوحة
 ف: إضاف: موظف توظيفمع  اتلمشروعل المال: رصدال على للصندوق القطري المتتب قدرة تعززت
على مستوى  عو ر المش تنسيق متاتبل والدعم الدورية الرقابة على القدرة وتحسين ،2013 عام منتصف

    .مراجعةال عمليات على قويال شرافاإلو  المفاجئ التفتيش عمليات ذلك ف: بما ،المحافظات

 اإلشراف -دال

   .نام تيفي ف: قائمةال للترتيبات وفقا القطري المتتب خحال من المباشر الصندوق شرافإل المشروع خضعسي -24

 وفوائده  ،وتمويله ،مشروعالتكاليف  -رابعا

  مشروعتكاليف ال -ألف
 تتاليفلل تفصيل 1 ولالجدويرد ف: . دوالر أمريت: نمليو  74.3 بنحو للمشروع اإلجمالية التتلفة تقدر -25

   .2 الجدول ف: ليمو تجهة الو  اإلنفاق فئة حسب لمشروعل يةر شااإل تتاليفال وترد. اإلشارية للمتونات
 1الجدول 

 ليو تمجهة الحسب المكون و  شارية للمشروعتكاليف اإلال
 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون

 المستفيدون منحة الصندوق قرض الصندوق
هة المقترض/ الج

 المجموع النظيرة

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

إضفاء الطابع المؤسسي على التخطيط التشاركي على  -1
 مستوى المحافظات

2,193.8 27.2 - -   5857.7 72.8 8,051.5 

 140.2 23 32.2   - - 77.0 108.0 خطة االستثمارية االستراتيجيةال -1-1 

 1,244.5 24.0 299.9   - - 75.9 944.6  مع تغير المناخ كيفالتخطيط للت -1-2 

خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية الموجهة  -1-3 
  نحو السوق، والمستنيرة مناخيا

1,141.2 17.1 - -   5525.7 82.8 6,666.8 

 13,794.9 11.4 1,582.8 25.8 3,557.3 - - 62.7 8,654.7 مستقبل زراعي أكثر اخضرارا -2

 2,549.7 27.1 691.1 9.1 232.3 - - 63.8 1,626.2 أراضي الغابات ومخصص الغابات -2-1 

 11,245.1 7.9 891.7 29.6 3,325.0 - - 62.5 7,028.5 جموعات المصالح المشتركة للتكيف مع المناخم -2-2

 42,787.2 13.3 5,670.2 16.8 7,183.7 - - 70.0 29,933.3 مزارع المربحة المرتبطة بالتمويل واألسواقال -3

 30,828.4 17.9 5.513.5 12.1 3,984.1 - - 69.2 21,330.8 بنية األساسية المجتمعيةال -3-1

 4,714.4 3.3 156.6 -  - - 96.7 4,557.8 خدمات المالية الريفيةال -3-2 

 7,244.3 - - 44.2 3,199.6 - - 55.8 4044.7 ندوق االستثمار لتعزيز الزراعةص -3-3 

 9,204.8 81.3 7,486.5 - - - - 18.7 7,718.3 إدارة المشروع -4

برنامج الهدف الوطني منحة مكتب التنسيق الوطني ل -5
  للتنمية الريفية الجديدة

- - 500.0 100.0 - - - - 500.0 

 74,338.3 27.8 20,597.2 14.4 10,741.0 0.7 500.0 57.2 42,500.0 المجموع
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 روعمشتمويل ال -باء.

 مليون دوالر أمريت: تقريبا 42.5 بقيمة الصندوق قرض( 1: )المصادر التالية من المشروع تمويل سيتم -26
 ف: 0.7)تقريبا  دوالر أمريت: نو ملي 0.5 بقيمة الصندوق منحة( 2) ؛(عو ر المش إجمال: من المائة ف: 57.2)

 مساهمة( 4) ؛(المائة ف: 27.8) دوالر أمريت: تقريبا نو ملي 20.6و بنح الحتومة مساهمة( 3) ؛(المائة
وسيتم السماح بتسديد النفقات المؤهلة  (.المائة ف: 14.4) دوالر أمريت: تقريبا نو ملي 10.7 ين بنحوالمستفيد

دوالر أمريت: لتل  300 000 على المتتبدة بعد الموافقة على المشروع وقبل دخوله حيز النفاذ بماال ينطوي
 حافظة.

 2الجدول 
 ليمو تجهة الحسب فئة اإلنفاق و  للمشروع شاريةاإل تكاليفال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 فئة اإلنفاق

 المجموع المقترض/الجهة النظيرة المستفيدون منحة الصندوق قرض الصندوق

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 16.2 10.0 1.6 - - - - 90.0 14.5 األشغال المدنية -1

 1,363.3 10.0 136.3 - - - - 90.0 1,227.0 ت والموادالمعدا -2

 188.3 50.0 94.2 - - - - 50.0 94.2 المركبات -3

 8,041.5 60.5 4.862.0 - - 6.2 500.0 33.3 2,675.9 االستشارات -4

 3,781.0 53.3 2,015.9 - - - - 46.7 1,765.1 التدريب -5

 49,906.9 12.2 6.096.2 21.6 10,741.0 - - 66.2 32,969.6 المنح -6

 3,750.0 - - - - - - 100.0 3,750.0 االئتمان -7

 3,806.8 100.0 3,806.8 - - - - - - المرتبات والعالوات -8

 3,584.2 100.0 3,584.2 - - - - - - التكاليف التشغيلية -9

 74,338.3 27.8 .20,597.2 14.4 10,741.0 0.7 500.0 57.2 42,500.0 المجموع

 

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

 المائة، ف: 14.8 بنسبة داخل:اقتصادي  عائد معدل مع ،المشروع متين أن إلى االقتصادي التحليل خلص -27
 شأن ومن. دوالر أمريت: تقريبا نو يمل 27.0 عادلي المائة ف: تسعة بنسبة خصم قدرها حالية قيمة وصاف:
 داخل:ال قتصادياال عائدال معدلانخفاض  إلى أن تؤدي المائة ف: 10 بنسبة المشروع تتاليف ف: الزيادة
 أن شأنه من المائة ف: 20 بنسبة للمشروع اإلجمالية الفوائد انخفاض أن حين ف: المائة، ف: 13.2 بنسبة
 نبي الجمع إمتانية ومع األخذ ف: االعتبار. المائة ف: 11.3 بنسبة داخل:اقتصادي  عائد معدل إلى يؤدي

 معدل عندها نخفضسي الفوائد، ف: سنتين لمدة تأخير مع اإلضافية الفوائد ف: المائة ف: 20 بنسبة انخفاض
 مجديا بقىي يمتن أن المشروع أن ةتحولمال القيم وتشير. المائة ف: 8.0 إلى قتصادياال داخل:ال عائدال

    .المائة ف: 46 بنسبة المشروع تتاليفأو ارتفعت  المائة ف: 31 بنسبة الفوائد انخفضت إذا اقتصاديا

نتاجية ،المحاصيل زيادة( 1: ):ف لمشروعل الرئيسية الفوائدتتمثل  -28  تثراأل واإلنتاج ،الحيوانية والثروة الغابات وا 
 أفضل مدخحات على الحصول فرص نتحس عن فضحا ،المناخ تغير آثار الصمود ف: وجه على قدرة

( 3) بنجاح؛ قهايسو الت: يجري ت الزراعية المنتجات نسبة ادةزي( 2) وتطبيقها؛ أتثر معقولة وبأسعار
 وتحسين ،القيمة سحاسل طول على المضافة القيمة تعزيز( 4) تجهيز؛الو  نتاجاإل خحال الخسائر انخفاض
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 المشترك والتمويل ة األجل،طويل المالية الخدمات لىإ صولالو  فرص تعزيز( 5) ات؛المنتج جودة
   .للحتومة الضريبية اإليرادات زيادة( 7) ؛العمل فرص زيادة( 6) نتجة؛الم لحاستثمارات

 أو فقيرة أسرة 30 000 أو األقل على شخص 135 000 ـل تبيرة مباشرة فوائد المشروع يوفر أن المتوقع من -29
 خحال من ذلك يتحقق وسوف. األقل على المائة ف: 20بنسبة  أصولها زيدت أنمنها  تليتوقع ل ،فقيرة شبه
ية أعلى مجتمعأساسية  بنية من دعممع  التمويل، لىإ صولوالو  ،التتنولوجيا ونقل ،القدرات بناء من مزيج

  .القيمة الزراعية سلسحا عمليات ف: المبتترة لحاستثمارات مشترك تمويلسوية، و 

 االستدامة -دال
 المستهدفة المحددة الفرعية القطاعات ف: التنافسية والقدرة الخاص القطاع نشاط تعزيز على المشروع يرتز -30

 استمرار هو ،منها المتوقعة الفوائد وبالتال: االستثمارات، هذه استدامةف:  أهمية األتثر العاملو . لحاستثمار
وتشمل . ستمرت سوف االستثمارات من تبيرة أغلبية أن لتوقع قوية أسباب المعتمد النهج وسيوفر. ربحيتها
 ،الحتومة موظف: قدرات تعزيز( 1: )يل: ما الخاصةلألعمال  االستدامة آفاق لتعزيز الرئيسية األدوات

 الخيارات أولويات وتحديد ،حليلعلى ت خاصةال الريفية يعر االمش ف: الفاعلة والجهات ،والمزارعين
 نسبةالعميل ب التزام( 3) المالية المتعاونة؛ والمؤسسات األعمال لمقترحات دقيقال فحصال( 2) ؛االستثمارية

 لتحسين يةاألساس البنية ف: التتميل: العام االستثمار( 4) ؛الخاصة المالية هموارد من ستثماراالمن  تبيرة
 التنمية تخطيط عملية توفره تونايمو تال داخل رتزم استثمار نهج( 5) التتاليف؛ وتخفيض العمل ظروف

     .على مستوى المحافظات واالقتصادية االجتماعية

 هاتحديد المخاطر وتخفيف أثر  -هاء

 المخاطر هذهو . التل: حاقتصادل الخارجية صدماتبال للمشروع شاملال الهدف على الرئيس: الخطر يتعلق -31
 من عالية نسبة ستمدتُ  عندما وال سيما نام، فييت اقتصاد مثل نسبيا مفتوح اقتصاد ظل ف: أبدا موجودة
ه: المخاطر  هذه من فيفلتخل الرئيسية الوسيلة الوطن:، المستوى علىو . التصدير عائدات من الدخل

 التخفيف تدابير أما .السوق تحددها الت: الصرف أسعار ذلك ف: بما السليمة، التل: االقتصاد سياسات
 الترتيز مع للمشروع، السليم المال: التحليل على الترتيز ه:ف والمؤسسات المشروع مستوى على رئيسيةال

 االجتماعية المخاطر أحد ويتعلق. خرجالمُ  وحدة قيمةل ضةالمنخف التتلفةو  ،العالية واإلنتاجية ،الجودة على
 المناخ تغير مع تتيفال أعمال جدولدما بق المشروعوسوف يدفع . مناخية تارثةب رئيسيةال واالقتصادية

 بيئات تشتلو . المتغيرة المناخية الظروف مع تتييفها يتم المشروع يمولها الت: التدخحات جميع أن نيضمو 
نتين لجال من تل توافق وقد. آخر تبيرا خطرا ينالمحافظت :تتل ف: نسبيا الضعيفة الخاصة عمالاأل

 عن ذلك ف: بما محاءمة، أتثر لاعمأ بيئة لخلق المشروع مع لعملا على مستوى المحافظة على الشعبيتين
     .التنافسية ف: مجال العالية مؤشراتذات ال لمحافظاتا أداءمقارنة أداء محافظتهما ب طريق
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 ؤسسيةاالعتبارات الم -امساخ

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف
مساواة بين وال ،ستهدافباال المتعلقة سيةرئيال الصندوق واستراتيجيات سياسات االعتبار ف: المشروع يأخذ -32

 لإلطار ةلامشال األهداف تحقيق ف: الت: تساهم المناخ وتغير ثنية،اإل والشعوب :،ضاواألر  ين،جنسال
 طبيعية مواردقاعدة ( 1: ):تاللبا يتصل مافي الخصوص وجه وعلى، 2025-2016 للفترة الحال: االستراتيج:

 والتدهور ،المناخ تغير الصمود ف: وجه على قدرة أتثر ،رجاالو  نساء ،لفقراء الريف اقتصادية أصولو 
 زيادةو  فقر،ال من للحد الخدمات إلى ،رجاالو  نساء ،فقراء الريف وصول( 2) األسواق؛ وتحول ،البيئ:
 الفئة تحت تندرج البيئ: األثرب المتعلقة األنشطة معظمو . متغيرة بيئة ف: صمودال على القدرة وبناء ،الدخل

  .باء

 المواءمة والتنسيق -باء

 االستراتيجية الفرص ات برنامجمشروع ذخيرة ف:للمشروع  مفاهيميةال مذترةال أدرجت أعحاه، هذتر  تم تما -33
 للتنمية الوطن: الهدف برنامج البرنامج يدعمو . للحتومة التنمية أولويات مع ماشىتت بذلك ، وه:القطرية
 التغيير وخلق ،ينالريفي الستان من الفقيرة للشرائح السوق خيارات نميةت دعم خحال من ةجديدال الريفية

 توىمس على السوق أنشطة تخطيط قدرة علىال وبناء ،األسرة مستوىطريقة التفتير على  ف: الضروري
   . ونيمو لتا

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم
 برنامجل االستراتيج: اإلطار ضمن ،هانطاق وسعوي ةبقاسال التدخحات نجاحاتمعتمد ال المشروع نهجسيعزز  -34

 وقد. المرتزية الحتومة تمويل ف: تبيرة زيادةأن يتلقى  يتوقع ذيوال ،ةجديدال الريفية للتنمية الوطن: الهدف
 الفقر من والحد ،المناخ مع تتيفوالم السوق نحو الموجه التشارت: التخطيطب المتعلقة بتتاراتاال تجربة تم

 ف:و . بانغ وتاو تان باك ف: ذلك ف: بما نام، فييت ف: الصندوق يدعمها ةمختلف اتعمشرو  ف: بنجاح
 التنمية تخطيط ةعمليطبيق ت لبدء بالنسبة سيما ال - تبير هجالنُ  هذهب المشروع محافظات التزام أن حين

 نهج هو مطلوبالفإن  – على مستوى المحافظاتالتشارتية والموجهة من السوق  واالقتصادية االجتماعية
 اإلنتاج ف: الخاص القطاع استثمارات تمويل واستدامة فعالية لتحفيز السوق نحو اوجهت وأفضل صرامة أتثر

 صناديق التنمية النسائية نشر الصندوقيدعم و  .مربحةال القيمة سحاسلطول  على القيمة ضافةا  و  الزراع:،
    .النطاق لتوسيع الجهد هذا من جزءا مشروعال إطار ف: األنشطة هذه دعم ويشتل ة،حافظم 11 ف:

 االنخراط في السياسات  -دال
 ف: فييت نام الريفية والتنمية الزراعة وزارة قبل من الصندوقمن  لبطُ  الدول:، البنك إلى باإلضافة -35

 توصيات وتقديم ة،جديدال الريفية للتنمية الوطن: الهدف برنامجاألولى من  المرحلة تقييم ف: عدةلمساا
 مع جار، والعمل. أمريت: دوالر اتمليار  3 من يقرب مالذلك  الوطنية الجمعية وخصصت الثانية، للمرحلة
 مع جنب إلى جنبا رة،المباد هذهوتوفر . 2016 عام منتصف بحلول للحتومة النهائ: اإلطار تقديمتوقع 
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 المستوى إلى الجماعية ونهج الصندوق خبرات نطاق لتوسيع تبيرة فرصة مشروع،ال إطار ف: المنحة
     .الوطن:

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
لقانونية والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة ا فييت نام االشتراتيةجمهورية  ستشتل اتفاقية التمويل بين -36

تذيل  المتفاوض بشأنهااتفاقية التمويل وترفق  .الت: يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .بهذه الوثيقة

من الصندوق الدول: تلق: تمويل سلطة  فيهابموجب القوانين السارية  مخولة فييت نام االشتراتيةوجمهورية  -37
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التم -38 وسياسات  ويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةوا 
 .ومعاييره المقدم من الصندوق التمويل

 التوصية -سابعا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -39

اثنين تعادل قيمته ة مختلطبشروط رضًا ق االشتراتيةفييت نام جمهورية  : أن يقدم الصندوق إلىقـرر
يخضع ألية شروط  أنعلى  ،(مليون دوالر أمريت: 42.5) دوالر أمريت:وأربعين مليونا وخمسمائة ألف 

 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتام

دوالر خمسمائة ألف  اراتية منحة تعادل قيمته: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية فييت نام االشتقرر أيضا
مطابقة على نحو تتون  (، على أن تخضع ألية شروط وأحتام أخرىمليون دوالر أمريت: 0.5) أمريت:

 .أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقة

 

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
 



Appendix I  EB 2016/119/R.26 

1 

Negotiated financing agreement: "Cao Bang Bac Kan: 
Commercial Smallholder Support Project (CSSP)" 

(Negotiations concluded on 25 October 2016) 

IFAD Loan Number: _____ 

IFAD Grant Number: ____ 
 

Project Title (English): Cao Bang Bac Kan: Commercial Smallholder Support Project 

(CSSP) (the “Project”) 

 

Project Title (Vietnamese): Du an Ho tro kinh doanh cho nong ho tinh Cao Bang va Bac 

Kan (CSSP). 

 

The Socialist Republic of Viet Nam (the “Borrower/Recipient”) 

 

and 

 

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 

 

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 

 

hereto 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 and Grant to the Borrower/Recipient (the 

“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in 

accordance with the terms and conditions of this Agreement. 

 

 

Section B 

 

1. (a) The amount of the Loan is forty two million two hundred and fifty thousand 

USD Dollars (USD 42 500 000). 

 

 (b) The amount of the Grant is five hundred thousand US Dollars (USD 500 000). 

 

2. The Loan shall be subject to interest on the principal amount outstanding at a fixed 

rate of 1.25 per cent per annum and shall have a maturity period of twenty five (25) 

years, including a grace period of five (5) years, and in addition a service charge of 0.75 

per cent per annum, starting from the date of approval by the Executive Board.  

 

3. The Loan Service Payment Currency shall be United States dollar (USD). 
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4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 

 

5. The Borrower shall repay the outstanding principal amount of the Loan in 40 equal 

semi-annual instalments payable on each 15 June and 15 December commencing on 

15 December 2021 and ending on 15 June 2041. Interest and service charges shall also 

be payable on each 15 June and 15 December. 

 

6. There shall be two Designated Accounts (DA) denominated in USD and operated by 

the Cao Bang and Bac Kan Provincial Project Coordination Offices (PCOs) in a bank 

nominated by the Borrower for receiving Loan proceeds withdrawn in advance for each 

Province of the Project Area. There shall be one DA denominated in USD and operated by 

the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) in a bank nominated by the 

Borrower for receiving Grant proceeds withdrawn in advance. Project Accounts shall be 

opened and maintained by implementing agencies and participating districts in 

accordance with the Borrower’s regulation where project activities will be implemented in 

local currency at the Provincial and district Treasury of the Project Areas to receive and 

maintain funds transferred from the Designated Accounts. 

 

7. The Borrower/Recipient shall cover all taxes and duties incurred in Vietnam on all 

Project expenditures. In addition, the Borrower/Recipient shall provide counterpart 

financing for the Project in cash or in kind an amount of approximately USD 20.6 million 

to cover inter alia, Project staff salary costs, taxes and other recurrent expenditures. The 

counterpart funds shall be held in segregated accounts. The beneficiaries shall provide 

co-financing contribution in cash or in kind equivalent to approximately USD 10.7 million. 

 

 

Section C 

 

1. The Borrower/Recipient shall act through the Provincial People’s Committees (PPC) 

of the Cao Bang and Bac Kan provinces and MARD who shall be responsible for the 

execution of the Project. 

 

2. The following are designated as additional Project Parties: 

 

(a) The line agencies responsible for the implementation of Project activities such 

as the Department of Planning and Investment (DDI), the Department of 

Agriculture and Rural Development (DARD) and the Department of Natural 

Resource and Environment (DoNRE) of the PPCs. 

 

(b)  The Women’s Unions (WU) of the Cao Bang and Bac Kan Provinces and any 

other entity responsible for the implementation of the Project, as identified in 

this Agreement or in the Project Implementation Manual, or as may be agreed 

upon by the Borrower/Recipient and the Fund. 

 

(c)  The National Coordination Office (NCO) of the National Target Programme for 

New Rural Development (NTP-NRD) of MARD for implementation of the Grant. 

 

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 

force of this Agreement. 

 

 

Section D 

 

1. The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund. 
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Section E 

 

1. The following is designated as additional ground for suspension of this Agreement: 

The Project Implementation Manual referred to in paragraph 14 of Schedule 1 hereto, or 

any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or otherwise 

modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined that such 

waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, 

a material adverse effect on the Project. 

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

of USD 300 000 for each province may be made from the Loan Account in respect of 

expenditures for Categories I (Equipment and material); II A (Consultancies-Loan) and 

III (Training) of the Allocation Table set forth in Paragraph 1 of Schedule 2 incurred 

before the Effective Date, but after 15 December, 2016. Such expenditures shall be 

considered Eligible Expenditures for all purposes of this Agreement, if otherwise eligible. 

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

withdrawal:  

(a) The Designated Accounts (DA) shall have been duly opened; 

(b) The PPCOs have been duly established; 

(c) The draft Project Implementation Manual (PIM) has been prepared by the 

PPCOs and the Fund has given its non-objection; 

(d) The Project Steering Committees (PSC) have been duly established in both 

provinces; 

(e) The Project Directors and Chief Financial Officers/Chief Accountants of the 

PPCOs have been duly appointed; and 

(f) A computerized Accounting System has been installed for the Project by the 

PPCO. 

 

4. The Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient.  

 

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

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower/Recipient:  

Minister of Finance  

Ministry of Finance 

of the Socialist Republic of Viet Nam 

Socialist Republic of Viet Nam 

 

Copies to: 

Provincial People’s Committees of  

Cao Bang and Bac Kan Provinces 

Socialist Republic of Viet Nam 

 

Ministry of Agriculture and Rural Development 

of the Socialist Republic of Viet Nam 

Socialist Republic of Viet Nam 
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For the Fund: 

The President 

International Fund for Agricultural Development 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italy 

 

 
This Agreement, dated __________, has been prepared in the English language in four 

original copies of equivalent legal status, one for the Fund and three for the 

Borrower/Recipient. 

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  

 

 

 

 
____________________  

Authorized Representative 

[title] 

 

 

 

 

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 target groups shall include: (a) rural poor and near 

poor households with land and labour, including household enterprises; (b) unskilled 

employed rural people; (c) rural people lacking production land but having business 

acumen and desire; and (d) key farmers who have the skills to promote commercial 

agricultural production. Women and female-headed and ethnic minority households shall 

be prioritised.  

2. Goal. The goal of the Project is to contribute to sustainable poverty reduction in Cao 

Bang and Bac Kan provinces. 

3. Objective. The development objective is to sustainably improve income and reduced 

climate vulnerability of poor and near-poor farm households in targeted project 

communes.  

4. Components. The Project shall consist of the four following Components. 

4.1. Component 1. Provincial Participatory Planning Institutionalised. The 

objective of this component is to ensure that provincial socio-economic 

development planning is legislated, holistic, participatory, climate-adapted and 

market-oriented. It has three subcomponents, which, collectively, underpin the 

market-oriented SEDP planning process. 

 Sub-component 1.1: Strategic investment plans.  

During the first year of the project, this subcomponent shall support the Provincial 

Project Coordination Offices underpinned by international technical assistance, to 

conduct financial and economic analysis of key commodity and associated value 

chains in both provinces to be incorporated in Provincial, district and communal 

MOP-SEDPs.  

Sub-component 1.2: Climate change adaptation planning. 

This sub component shall support the: (a) updating the Provincial climate change 

(CC) action plans; (b) awareness raising of climate change risks at commune, 

district and provincial levels to improve resilience and (c) the building of capacities 

for climate change adaptation (CCA) integration into the MOP-SEDP process. 

Sub-component 1.3: Dissemination of climate-informed market-oriented 

socio-economic development plans.  

This sub-component shall support the actual roll out of the climate adapted MO-

SEDP through: (a) strengthened public sector market economy skills; and (b) 

focused support for the actual scaling of the instrument. At commune and district 

level, initially in Project districts and then across the provinces, the Project shall 

facilitate the integration of commodity-based value chain (VC) development, 

sub-component (1.1) and CCA plans sub-component (1.2) through a participatory 

process. This process shall engage relevant entities at the village, commune and 

district levels and in the course of project implementation be inclusive of all public 

funding sources, including CSSP funds and NTP-NRD funds. Women’s 

representation in Market-oriented participatory socio-economic development 

planning (MOP-SEDP) planning shall be mandated. 

4.2. Component 2. A greener agriculture future. This component shall support the 

Government’s “green growth” action plan in Cao Bang and Bac Kan provinces for 

the implementation of national green growth strategy through the promotion of 
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climate change adaption technologies which simultaneously provide mitigation 

benefits. It has two subcomponents: 

Sub-component 2.1: Forest land and forest allocation  

In Bac Kan province this subcomponent shall support the equitable ownership and 

efficient use of production forest in all communes in Bac Kạn Project districts 

through the issuing forest land and forest use rights, certification and rehabilitation 

that directly contribute to carbon sequestration. The project will facilitate the 

transfer of land and use rights certificates for about 17,000 ha of forests to poor 

households. Certificates will be issued jointly to both wife and husband.  

Sub-component 2.2: Common Interest Groups (CIGs) for climate adaptation.  

This subcomponent shall support the establishment or the strengthening around 

1900 CIGs to implement profitable climate change adaptation technologies and 

practices within a value chain framework, with co-benefits for climate change 

mitigation. Within this context forage production shall be integrated into farming 

systems, with co-benefits for soil fertility and stability. A competitive grant 

programme for CIGs with a requirement of at least 40 percent female membership 

will underpin the adaption CCA technologies such as a forestation, irrigation 

management including SRI rice, climate-resistant crop varieties forage production, 

and organic agriculture.  

4.3. Component 3. Profitable farms and rural households linked to finance and 

markets. This component shall ensure increased public and private investment in 

sustainable, profitable commodity production and value addition. It comprises three 

subcomponents:  

Sub-component 3.1: Community infrastructure.  

Public infrastructure investment grants shall be made available for investments by 

communes that provide public benefits essential to targeted commodity chain 

development and/or climate change or disaster proofing. This activity shall be 

integrated into the NTP-NRD agriculture infrastructure investment process, the 

funding for which will be a government contribution to the project. In this context a 

youth targeted vocational training programme will be supported for employment 

generation.  

Sub-component 3.2: Rural financial services. 

To effectively contribute to increased financial inclusion in the rural communes of 

the project area, support shall be provided for newly established Women’s 

Development Funds (WDFs) in both Cao Bang and Bac Kan. This shall include 

capacity building for the WDFs, the establishment of new Women savings and credit 

groups (SCGs) and seed capital for lending operations. Support shall also be 

provided for the preparation of WDFs to become fully sustainable microfinance 

institutions in accordance with State Bank regulations. 

Sub-component 3.3 Agribusiness Promotion Investment Fund (APIF).  

Through the establishment of an Agribusiness Investment Fund (APIF) the project 

shall catalyze private sector agro-enterprise investments in both provinces by 

co-financing investments that improve enterprise competitiveness and linkages to 

smallholder farmers, thereby generating incremental markets for raw materials, 

value addition and employment. Co-investments shall be awarded on a competitive 

basis for inter alia equipment, transportation and marketing, environmental 

management, staff training and technical advisory services to farmers. The 

financing to companies from APIF from the IFAD loan shall comply with the 

Borrower/Recipient’s regulations. 
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4.4. Component 4. Project Management 

The Project shall support the establishment of PPCOs as well as the organization 

and management structure as outlined in Section II below. 

4.5. Grant NTP-NRD 2 

NTP-NRD NCO.  A grant shall be provided to the NCO for the NTP-NRD in the MARD. 

The grant shall support (i) the piloting of the integration of rural value chains into 

the NTP-NRD leading; (ii) the preparation of guidelines for NTP-NRD phase 2, 

including, inter alia, participatory planning result-based M&E and PPP financing; 

(iii) building capacity within the NCO; and (iv) piloting the implementation of NTP-

NRD2 funded initiatives.  

 

II. Implementation Arrangements 

 

A. Organization and Management 

5. Lead Project Agencies. 

5.1. The Borrower/Recipient shall act through the PPCs of the Cao Bang and Bac Kan 

provinces which shall be responsible for the execution of the loan.  

5.2. The Borrower/Recipient shall act through the MARD for the execution of the grant. 

The grant shall be implemented by the NTP-NRD NCO in the MARD. 

6. Project Steering Committees (PSCs).  

6.1. Establishment and composition. A PSC shall be established in each province of Cao 

Bang and Bac Kan by the PPCs. The PSCs shall include Directors or Vice-Directors of 

concerned line-departments and chairpersons of mass organizations and representatives 

of provincial enterprise associations. It shall be led by the Chairperson or Vice-

chairperson of the PPCs.  

6.2 Responsibilities. The PSCs shall be responsible for the strategic management of the 

Project, the appointment of the Project Directors (PD) and Deputy Directors, the approval 

of the PIMs and annual work plan and budget as well as other decisions related to the 

Project coordination, orientation and mobilization of resources. The PSCs shall meet at 

least twice a year and as often as required.  

7. Provincial Coordination Offices (PPCOs). 

7.1. Establishment. PPCOs shall be established in the provinces of Cao Bang and 

Bac Kan by the PPCs. The PPCOs shall assist the PSCs in the coordination of the 

provincial agencies and in the management of financial resources. The PPCOs shall report 

directly to the PSCs and act as an advisory body to the PPCs and act as secretariat of 

the PSCs.  

7.2. Composition. The PPCOs shall include a PD who shall have the authority to sign 

contracts and other agreements and a Chief Financial Officer/Chief accountant. The 

Borrower/Recipient and the Fund shall agree on other key positions of the PCO. Qualified 

staff shall be selected according to the Borrower/Recipient’s applicable procedures 

acceptable to the Fund. Termination of the contract of the Project Director and his/her 

replacement shall be subject to the Fund’s no-objection. 

7.3. Responsibilities. The PPCOs shall be responsible for the following tasks:  

(a) ensure coherence of the Project approaches and strategies as well as the 

coordination and synergy amongst Project parties; 

(b) mobilize resources;  

(c) the procurement and contracting for Project activities;  
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(d) financial reporting and preparation of annual work plans and budget inclusive 

of the procurement plan;  

(e) preparation of the Project Implementation Manual (PIM);  

(f) M&E system and other functions of the operational and financial management 

of the Project;  

(g) management of APIF Facility in accordance with the criteria defined in 

the PIM;  

(h) approval of the community infrastructure proposals in accordance with the 

criteria defined in the PIM, and  

(i) knowledge-sharing and policy development interventions in collaboration with 

co-implementing agencies. 

8. Project management at District and Commune levels.  At the District level, the 

District People's Committee will be responsible for coordination of the Project activities 

and integration with the organization structures and mandates of the line agencies and 

mass organizations. At Commune level the Commune's People Committee shall be 

accountable for the Project implementation. 

9. Inter Provincial Coordination. Inter provincial meetings between the PPCOs shall be 

held each semester to enable coordination and cooperation on Climate Change 

adaptation policies and investments, identification of shared technical assistance 

providers, inter-provincial value chain planning and implementation, mutual training 

among similar staff positions. 

B. Implementation of Components. 

10. Component 1.  Provincial Participatory Planning Institutionalised. 

10.1. The activities in relation to planning for sustainable market-led development shall 

be implemented by the respective line agencies, DPI and DARD, DONRE supported 

by the PPCOs, private or public academic/training institutions and national and 

international expertise where necessary. Technical experts and service providers 

shall be contracted in accordance with this Agreement. The PPCOs shall implement 

the knowledge and dissemination activities. In all cases the PPCOs shall enter into a 

Memorandum of Understanding with the respective line agencies outlining roles, 

responsibilities and deliverables prior to implementation.  

10.2. Market-oriented socio-economic development planning activities shall be 

implemented at village, commune and district levels by respectively, Village 

Development Boards, Commune People's Committee and District Management 

Boards as well as private enterprises.  

11. Component 2. A greener agriculture future. This component shall be 

implemented by DARD, DONRE and district authorities supported by the PPCO as far 

forest land allocation in Bac Kan. The establishment of common interest groups eligible 

for co-financing will be implemented by Commune and District level entities adequately 

supported the Farmer and Women Unions and PPCOs in accordance with procedures 

outlined in the PIM. The CIG establishment and forage activities shall be the 

responsibility DARD and PPCOs.  

12. Component 3. Profitable farms linked to finance and markets. 

12.1. Project Public and collective good infrastructure investment schemes shall, with 

technical assistance support where required, be identified and prioritized by Village 

Development Boards /communes and incorporated into the medium-term commune 

MOP-SEDP and verified by the district line agencies. In accordance with the 

modalities described in the PIM, the PPCOs shall approve each proposal including 

the procurement method.  
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12.2. The implementation responsibility for: (a) the establishment of new savings and 

credit groups; (b) the transformation the WDF into registered MFIs, and (c) the 

associated institutional strengthening shall rest with the Women Unions with the 

support of technical assistance under the overall direction of the PPCOs. The PPCOs 

shall enter into a memorandum of understanding with the Women Union at 

Province level in the form specified in the PIM.  The memorandum of understanding 

shall specify, inter alia, the channelling of Project funds, the terms and conditions 

applicable to the financing operations.  

12.3. The PPCOs shall implement the APIF competitive funding for companies or 

cooperative societies in accordance with the criteria defined in the PIM. Each 

proposal shall be accompanied with an acceptable business model and financial 

analysis. Selected proposals shall be approved by the  PPC. Initially all Investments 

shall be subject to no-objection by the Fund. The PPCO shall enter into a co-

financing agreement with each eligible beneficiary in accordance with guidelines 

contained in the PIM. Training activities foreseen under the APIF component shall 

be implemented by technical experts and service providers contracted in 

accordance with this Agreement. 

C. Additional Implementation Arrangements  

13. Project Reviews. The Borrower/Recipient, the PPCs, Government Aid Coordination 

Agencies (GACA) and the Fund shall jointly conduct the following reviews: a 

comprehensive mid-term review during the third Project Year and a Project Completion 

Review. The Terms of Reference and time of the reviews shall be agreed by all parties. 

14. Project Implementation Manual. The Borrower/Recipient shall require the PPCOs to 

prepare a consolidated draft Project Implementation Manual (PIM) and submit to the 

Fund for its comments and no objection. The PIM may be amended or otherwise modified 

from time to time only with the prior consent of the Fund. The PPCs shall forward the 

draft PIM to the Fund for comments and no-objection. The draft PIM shall include, among 

other things: 

(a) Terms of reference and implementation responsibilities of Project staff, 

consultants and other service providers; 

(b) A model memorandum of understanding to be concluded with each project 

party such as the Women Union and line agencies, which shall provide inter 

alia; the role and implementation responsibilities of the project party, the 

channelling of project funds and the reporting of information related to the 

implementation of the project activities; 

(c) The eligibility and selection criteria for the proposals to be financed under the 

infrastructure investment development and a competitive small grants manual 

which shall form an integral part of the PIM; 

(d) The eligibility and selection criteria for the establishment of common interest 

groups;  

(e) The eligibility and selection criteria for access by the Women Unions to project 

financing;  

(f) The eligibility and selection criteria as well as the operational modalities of the 

APIF facility;  

(g) Project operational, financial and procurement procedures, an accounting 

software for bookkeeping and reporting, participatory planning, 

implementation and monitoring procedures; and 

(h) M&E system and procedures. 
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds.  (a)  The Table below sets forth the 

Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan (allocated by Province) and 

by the Grant, the allocation of the amounts of the Financing to each Category, and the 

percentages of expenditures for items to be financed in each Category: 

 

Category 

Loan Amount 
Allocated 

(expressed in 
USD)  

Cao Bang  

Loan Amount 
Allocated 

(expressed in 
USD)  

Bac Kan  

Grant 
Amount 
Allocated 

(expressed 
in USD)  

% of Eligible Expenditures 
to be Financed, net of taxes, 

Government and 
Beneficiary’ contribution 

I. Equipment and 

materials 610 000 590 000 
 

 

100% 

IIA. Consultancies-Loan 1 270 000 1 140 000 
 

100% 

IIB. Consultancies-Grant -    - 500 000  
100% 

III. Training 750 000 840 000 
 

100% 

IV. Grants & Subsidies 14 470 000 15 200 000 
 

100% 

V. Credit, Guarantee 
Funds 2 020 000 1 350 000 

 

100% 

Unallocated 2 130 000 2 130 000     

TOTAL 21 250 000 21 250 000 500 000  

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  

“Equipment & Materials” under Category II, includes eligible expenditures 

incurred related to: office rehabilitation, equipment/material and M&E for 

social Fund offices at district level under the sub-component 3.2. 

“Consultancies-Loan” means eligible expenditures incurred related to 

technical assistance and research and studies. 

“Consultancies-Grant” means eligible expenditures incurred related to 

surveys, studies management, coordination and support for NTP-NRD 2 

implemented by Ministry of Agriculture and Rural Development. 

“Training” means eligible expenditure incurred related to capacity building 

for implementing agencies (Provincial implementing agencies, districts, 

communes, Women Development Funds). 

“Grant & Subsidies” means eligible expenditure incurred related to (i) civil 

works about USD 10.6 million for each province; (ii) CIG co-financing about 

USD 3.4 million for each province (iii) APIF about USD 1.5 million for each 

province and (iv) about USD1.45 million is allocated for forest land allocation in Bac 
Kan province. 

“Credit Guarantee Funds” means on-lending through Women Development Funds. 
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Logical framework 

Results Hierarchy 

Indicators Means of Verification Assumptions 

Name Baseline 
Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility  

Goal:  
Contribute to sustainable 
poverty reduction in Bắc Kạn 
and Cao Bằng  

 by Project-end, 25% reduction in the 
multi-dimensional poverty rate for 
16,000 HHs considered poor and 
near poor in Project area. 

0 10% 20% Baseline, 
periodic and 
impact 
evaluation 
surveys; 
DoLISA 
statistics 

Project start, 
mid-term 
and end-
Project 

Project 
Coordination Office 
(PPCO) 

 

Development Objective:  
Sustainably improved income 
and reduced climate 
vulnerability of poor and 
near-poor farm households in 
targeted Project communes. 

 20% improvement in household 
assets ownership index above non-
Project provincial commune average 
by Project-end for at least 30,000 
HHs in Project area. 

0   Baseline, 
periodic and 
impact 
evaluation 
surveys; 

Provincial 
statistics 

Project start, 
mid-term 
and end-
Project 

PPCO  Multi-dimensional poverty approach is 
introduced by MoLISA, increasing 
accuracy of poverty indicator 

 Socio-economic conditions remain 
reasonably stable in the project area and 
climatic disasters are manageable 

 Macro-economy continues to improve. 
 Business regulatory system improves 

 At least 14,000 poor smallholder HHs 
whose climate resilience score

1
 has 

been increased by 30% (gender and 
ethnic minority disaggregated).

2
 

0 10% 25% Same as 
above 

Same as 
above 

DARD 

Outcome 1 Province-based 
Participatory Planning 
Institutionalised 
Legislated provincial socio-
economic and commodity 
development planning is 
holistic, participatory, climate 
adapted and market oriented. 

 At least 80% of provincial communes 
and districts prepare medium-term 
climate-adapted MOP-SEDPs  

0 Partial Yes Government 
decision 

Project M&E 
System 

start, mid-
term and 
end- Project 

MoNRE with DARD 
and PPC 

 Provincial governments committed to 
participatory market-led socio-economic 
development planning; 

 Provincial governments committed to 
improving competitiveness index 

 CC planning is strengthened and 
prioritized; 

 Gov. issues enabling decrees for 
integration of CC and market orientation 
into SEDP 

Output 1 
Strategic Investment Plan 

 At least 10 new commodity-based VC 
Strategic Investment Plans prepared; 

0 10 10 Project M&E 
records 

Annual DPI with input by 
DARD and DoIT 

 Adequate skills available from local 
/national service providers. 

 VDBs, CPCs and DPCs can acquire & 
retain appropriate skills for effective 
climate adapted MOP-SEDP procedures. 

 Ethnic people enabled to participate; 
 Inter-institutional coop. and articulation is 

Output 2 
Provincial climate change 
action plan 

 National peer reviewed CC 
adaptation communication and 
dissemination Project for CCA and 
MOP-SEDP prepared. 

0 Yes Yes Provincial 
records 

Project M&E 
records  

Project start, 
mid-term 
and end-
Project 

PCCAB and PPCO 

                                           
1
 a resilient household is anticipated to exhibit, inter alia, the following characteristics: i) diversified livelihood and income streams; ii) improved natural resource and risk management based on better access to 

knowledge and adoption of CCA land and water conservation practices; iii) membership of social networks such as common interest groups (CIGs) and saving and credit groups (SCGs); iv) ability to access credit; v) 
protection from some climatic hazards as a result of small-scale community infrastructure; and vi) direct engagement in village and commune level planning, and influence on provincial financial allocations. These criteria 
will, amongst others, be developed as a score card to measure change. Using these resilience characteristics, and drawing on emerging procedures for measuring household resilience in Viet Nam and the SE Asia 
region, the Project will develop a weighted scorecard to measure changes in household resilience. 
2
  Indicator from ASAP 
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Results Hierarchy 

Indicators Means of Verification Assumptions 

Name Baseline 
Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility  

Output 3 
Climate-adapted, market-
oriented and results-based 
SEDPs 

 Project provinces have the legislative 
base, guidelines, tools and staff 
capacity for district and commune 
MOP-SEDP implementation;   

0 Yes Yes Commune, 
district and 
provincial 
records.  

Project start, 
mid-term 
and end-
Project 

DPI with input by 
DoNRE 

maintained and reasonably effective 

Outcome 2 
A greener agriculture future 
Climate change adaptation 
technology provide mitigation 
co-benefits 

 At least 20,000 farm HHs (66% of 
project beneficiaries) sustainably 
adopting two or more climate change 
adaptation technology or practices  

0 30% 100% DARD and 
DoNRE CC 
adaptation & 
mitigation 
records; 
REDD 
databases 

Project start, 
mid-term 
and end-
Project 

DoNRE ad DARD  

Output 4 
Forest land and forest 
allocation  

 Forest land and forest use rights for 
17,000 ha of forest transferred to 
private HHs in Bắc Kạn 

?? 40% 100% Commune, 
DoNRE and 
DARD records 

Annual DoNRE & DARD 

Output 5 
Common Interest Groups for 
climate adaptation 

 Members of up to 900 Bắc Kạn and 
1,000 Cao Bằng climate-adapted 
commodity-based CIGs trained in 
climate adapted technologies and 
practices. 

0 40% 100% Project M&E 
system 

Annual PPCO 

Outcome 3 Profitable farms 
linked to finance and markets 
Increased public and private 
investment in sustainable, 
profitable commodity 
production and value addition 

 SCGs maintain a minimum annual 
saving rate growth of at least 15% 
over base-year savings and < 5% 
non-performing loans in their 
portfolios 

0 Yes Yes WU records 
Project M&E 
system 

Annual WU & PPCO  MOP-SEDPs are prepared and 
implemented at field level; 

 Project financing is disbursed in time to 
support field impl.; 

 Productivity improvements are in areas 
with continued growth in market demand. 

 Smallholders receive fair terms of trade 
for their products; 

 Farmers are unwilling to adopt 
recommended methods and technologies; 

 Technical service support system is 
strengthened and responds to the 
grassroots level needs; 

 Provincial gov. integrate commune level 
NTP funding into the MOP-SEDP process 

 Financial service providers remain 
interested to invest in Project targeted 
commodity chains; 

 Gov. completes the regulatory framework 
for the implementation of MFI legislation 

 Of US$41 million invested in 
commodity-targeted, climate- adapted 
infrastructure, commodity production 
and enterprises development in 
Project communes, at least 70% of 
investments show an IRR > 10% 

0 $5 mil $41 mil Business 
financial 
records 
Case studies 
M&E system 

Annual PPCO 

Output 6 
Community infrastructure 

 Seventy project communes have 
Commune Infrastructure Supervision 
Boards capable of supervising, 
inspecting and maintaining 
infrastructure activities in their 
communes by end-PY2. 

0   CPC records 

Project M&E 
system 

Annual DPI 

Output 7  
Rural financial services  

 6,200 new HHs in Bắc Kạn and 3,300 
new HHs Cao Bằng become 
members of WSCGs. 

0 3000 
BK 

1500 
CB 

6200 
BK 

3300 
CB 

WU records 
Project M&E 
systems 

Project start, 
mid-term 
and end-
Project 

Women’s 
Development 
Funds (WDF) 

Output 8  
Agribusiness Promotion 
Investment Fund (APIF). 

 At least 12 CIG-linked enterprise 
applications for APIF funding 
approved in each province 

0 0 6 BK 
6 CB 

Surveys 
Project M&E 
systems  

Annual PPCO & DPIs  

 


