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 .35، على النحو الوارد في الفقرة مشروع تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر في تونليه ساب
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 خريطة منطقة المشروع

  كمبوديا

  روع تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر في تونليه سابمش

 
  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق التسمياتإن 

  . أو التخوم أو السلطات المختصة بهابترسيم الحدود
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  مملكة كمبوديا

  مشروع تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر في تونليه ساب

  التمويلموجز 

  

 :المؤسسة المبادرة  مصرف التنمية اآلسيوي

 :المتلقي/المقترض  مملكة كمبوديا

 :فذةالوكالة المن   ومصايد األسماكوالغاباتوزارة الزراعة 

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي55.30

 مليون 6.69بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 4.25

 )دوالر أمريكي تقريباً
 :قيمة قرض الصندوق 

 مليون 6.69بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 4.25

 )دوالر أمريكي تقريباً
  :ققيمة المنحة التي يقدمها الصندو 

 سنوات، ويتحمل 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40

 في 0.75(رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة 

 سنويا) المائة

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  مصرف التنمية اآلسيوي

 حكومة فنلندا
 :الجهات المشاركة في التمويل 

  )قرض(ر أمريكي  مليون دوال3.40: مصرف التنمية اآلسيوي

  )منحة( مليون دوالر أمريكي 27.30 :مصرف التنمية اآلسيوي

 )منحة( مليون دوالر أمريكي 5.74: حكومة فنلندا

 :قيمة التمويل المشترك 

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي5.47

 :قديرالمؤسسة المكلفة بالت  مصرف التنمية اآلسيوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  مصرف التنمية اآلسيوي
 



  EB 2009/98/R.31/Rev.1 

1 

   من أجل مملكة كمبوديا إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 مشروع تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر في تونليه ساب

   المشروع-أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

صياغة استراتيجيات تحسين سبل كسب الرزق ) 1: (ت المحلية فيما يليسُيساعد المشروع المجتمعا -1

تعزيز إنتاجية هذه األسر وتنويع األنشطة االقتصادية األسرية من ) 2(لألسر الزراعية فقيرة الموارد؛ 

توليد فرص كسب الرزق الزراعية ) 3(خالل تحسين توريد الخدمات اإلنتاجية ونظم الزراعة المتكاملة؛ 

ويهدف . تطوير الوصول إلى األسواق من خالل تحسين البنية األساسية الريفية) 4(زراعية؛ وغير ال

تصميم المشروع إلى تحفيز التنمية الواسعة بمشاركة المستفيدين مباشرة في تخطيط وتنفيذ مبادرات النمو 

 ل خاص علىوسيقوي أيضاً وظائف الخدمات الداعمة الزراعية غير المتمركزة وبشك. والحد من الفقر

وسُيمول المشروع االستثمارات التي تستوفي الشروط في مجال . مستوى الكميون ومستوى المقاطعة

  .التنمية المجتمعية في خطط المنصوص عليهااألصول المادية وأنشطة بناء القدرات 

 التمويل المقترح -باء 

  واألوضاعالشروط 

على لديون للحصول على التمويل من الصندوق  إطار القدرة على تحمل ابموجبتعد كمبوديا مؤهلة  -2

من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى و.  في المائة50منحة بنسبة  في المائة و50نسبة أساس قرض ب

مليون دوالر أمريكي  6.69بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  4.25 بمبلغ مملكة كمبوديا

 6.69بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  4.25لغ ، ومنحة بمبتيسيرية للغايةبشروط ) تقريبا

مشروع تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من للمساعدة في تمويل ) مليون دوالر أمريكي تقريبا

 سنوات، ويتحمل 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40ستكون مدة القرض  .الفقر في تونليه ساب

 .سنويا)  في المائة0.75(واحد في المائة رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع ال

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 23.02" نظام تخصيص الموارد على أساس األداء"مملكة كمبوديا في إطار لتبلغ المخصصات السنوية  -3

 في تسعينوقد وافق المجلس التنفيذي في دورته ال. 2009-2007 في الدورة مليون دوالر أمريكي

وبلغت القيمة اإلجمالية لتمويل الصندوق ما يعادل   فقط لكمبودياعلى مشروع واحد 2007نيسان /أبريل

وتمت الموافقة على منحة قطرية .  إطار القدرة على تحمل الديونبموجب مليون دوالر أمريكي 9.52

. يجارالمشروع الار  لدعم أضعف األسر في إط2007 دوالر أمريكي في عام 115 000إضافية بقيمة 
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  القطريةإجمالي المخصصات مليون دوالر أمريكي ضمن 13.38ويندرج التمويل المقترح البالغ 

 .كمبوديال

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

وفي عام .  في المائة من صادرات السلع والخدمات0.58 بلغت قيمة تخديم الديون حوالي 2006في عام  -4

وتُخدم كمبوديا ديونها بشكل .  في المائة من إجمالي ديون البلد94نسبة القروض الميسرة  بلغت 2007

حصل البلد على أربعة قروض تيسيرية للغاية ومنحة و. منتظم وتتوفر لديها قدرة استيعابية جيدة نسبياً

دة حقوق  مليون وح34.18 بقيمة قدرها 2008 حتى نهاية عام 1996واحدة من الصندوق في الفترة من 

 كان 2009أيلول عام /ومع نهاية سبتمبر. ) مليون دوالر أمريكي تقريبا52.65بما يعادل ( سحب خاصة

 مليون وحدة حقوق 27.97 جارية وتم صرف بقيت هنالك ثالث مشروعاتمشروعين وقد تم إغالق 

  .وع االلتزامات في المائة من مجم81.8 أو ) مليون دوالر أمريكي تقريبا44.32بما يعادل  (سحب خاصة

  تدفق األموال

، وإلى  الوكالة المنفذة للمشروعما تُديره1من الجيل األول سلف يويل تمويل الصندوق إلى حسابسيتم تح -5

 وحسابات مصرفية منفصلة تُديرها الوكاالت المنفذة للمشروع على ، من الجيل الثاني سلفحسابي

  .المستوى الوطني وشبه الوطني

  ترتيبات اإلشراف

  .م مصرف التنمية اآلسيوي بإدارة تمويل الصندوق كونه المؤسسة المتعاونةسيقو -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

 في إعالن باريس بشأن فعالية المعونة، من المقترح أن يعتمد المنصوص عليها مع مبادئ المواءمة تمشياً -7

، والصرف، توريدالفي مجال سياسات وإجراءات من  مصرف التنمية اآلسيوي ا لدىمالصندوق 

ويعني ذلك استثناء البنود ذات الصلة .  واستخدام الخدمات االستشارية،والحسابات، ومراجعة الحسابات

 في الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية في الصندوق لصالح اتباع سياسات مصرف التنمية اآلسيوي

  .هوإجراءات

 التسيير

االلتزام الكامل بسياسات  )1: (من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير تمويل الصندوق -8

اإلدارة المالية الصارمة من ) 2(كل من مصرف التنمية اآلسيوي والصندوق؛ المطبقة في مكافحة الفساد 

تدريب والمساعدة التقنية في مجال التوريد ال) 3(خالل مراجعة الحسابات والرصد واالستعراضات؛ 

واإلدارة المالية لجميع الوكاالت الُمنفذة ودعمها من خالل الرصد الوثيق واستعراض تسيير التوريد 

                                                 
 إلى حسابات السلف هاللين لتحواسم الوكالة المنفذة، التي تتلقى األموال من المموبفتح ُيالجيل األول هو حساب من حساب السلف   1

 اً مصرفياًالجيل األول حسابمن حساب السلف سيكون و.  التي تتكبدها الوكالة المنفذةروعاتنفقات المشمن أجل الجيل الثاني من 

 .حصرعلى وجه ال المشروع غراض ألحفتُي ستقالًم
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تشغيل نظام ) 5( تمويل المشروع استناداً إلى إطار المساءلة الحكومية؛ تشغيل) 4( المالية؛ واإلدارة

 ، وغيرهم منلية والوكاالت المنفذة على المستوى شبه الوطنيلصياغة العقود بين السلطات المح

  .تحسين المساءلةبهدف وموفري الخدمات 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 2.5أو حوالي ( أسرة من المشروع 630 000وفقاً لسياسة االستهداف في الصندوق، ستستفيد حوالي  -9

مبونغ ثوم، وسيام ومبونغ شام، وكوفي بانتي مينتشي، وكمقاطعة  28في ن كميو 196في ) مليون نسمة

التابعة الكميونات وتمتلك غالبية األسر العاملة في اإلنتاج الزراعي في . ريب في حوض تونليه ساب

ويعدون من أصحاب الحيازات لالستخدام  الزراعية الصالحة يضاهكتار من األر 1للمشروع أقل من 

  .لموارداقراء  فنالصغيرة وم

  نهج االستهداف

القرى األفقر حيث تتوفر القدرة الكامنة لزيادة ) 1: ( سيستهدف المشروع،المستهدفةالكميونات ضمن  -10

لموارد المحددة من خالل ا سيتم استهداف األسر فقيرة ،ضمن القرى المستهدفة) 2(اإلنتاجية الزراعية؛ 

  . التشاركيةاتالثروالترتيبات لتصنيف 

  ةالمشارك

إدماج أولويات التنمية االجتماعية واالقتصادية كميون إقامة عملية تخطيط تشاركية في كل ستضمن  -11

للمجموعة المستهدفة في الدعم المقدم من المشروع وبشكل خاص في مجاالت بناء القدرات، والتدريب 

نشطة توليد الدخل على المهارات، ونقل التكنولوجيا، وتحسين األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية، وأ

وسُيشارك أفراد . الزراعية وغير الزراعية، وتطوير اإلنتاج الموجه للسوق، والبنية األساسية الريفية

 .هالمجموعة المستهدفة أيضاً في رصد أداء المشروع وتقدير أثر

   األهداف اإلنمائية–دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

مقاطعات األسر من فقراء الموارد في العيش  تحسين سبل لمشروع في المساهمة فيالعام لهدف اليتمثل  -12

توفير دعم :  وتضم التحسينات المتوقعة.2020في حوض تونليه ساب بحلول عام المستهدفة األربع 

، وزيادة تنويع األنشطة االقتصادية األسرية، ريفيةالالمالية خدمات ال  أفضل وتحسين الوصول إلىزراعي

  .راعية وغير الزراعية وتعزيز البنية األساسية الريفيةالزالعيش وتوليد فرص كسب 

  األهداف السياساتية والمؤسسية

عملية تنميتهم االقتصادية وفي صياغة السياسات الرئيسية الكميونات في سيدعم المشروع مجالس  -13

 )1: (واألنظمة المرتبطة بها المصممة لتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة، مثل
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مرسوم فرعي لجمعيات المزارعين استناداً إلى ) 2(السياسات المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية؛ 

وباإلضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع إجراء الدراسات المتعلقة بقانون .  ذي الصلةالمرسوم الملكي

. ع األنظمة لها ووضالمعدلة وراثياً والبذور الهجينةالعضوية البذور الوطني، واستخدام الكائنات 

 يضاوسيطور المشروع أيضاً قدرات المسؤولين المحليين على تنفيذ القوانين السارية المتعلقة باألر

والمياه والحراج ومصايد األسماك، والسياسات الحالية لتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتوسيع مشاركة 

  .الزراعيةالقطاع الخاص وزيادة دعم أصحاب الحيازات الصغيرة واألعمال 

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

 واالستراتيجية القطرية ،2010–2007يتواءم تصميم المشروع مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -14

) 2(الموارد الطبيعية؛ ) 1: (لكمبوديا وبشكل خاص فيما يتعلق بتشجيع الوصول المستدام واألفضل إلى

أسواق ) 4(؛  المحسنةالخدمات المالية الريفية) 3(سنة وخدمات اإلنتاج الفعالة؛ التقنيات الزراعية المح

فرص العمل الريفية غير الزراعية ) 5(؛ ية والتنافسيةالشفافوالمنتجات التي تتسم بالمدخالت الزراعية 

  .المحلية والوطنيةالعمليات السياساتية والبرامجية ) 6(المشروعات؛ وتنمية 

  المواءمة التنسيق و-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

المستطيلة ستراتيجية اال و2010–2006يتواءم المشروع مع خطة التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة  -15

  .لحكومةالثانية ل

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

قطرية تمت مشاورة الشركاء اإلنمائيين حول تصميم المشروع من خالل مجموعات العمل التقنية ال -16

وسيتكامل المشروع مع عدد من البرامج األخرى . والالتمركزالمعنية بالزراعة والمياه، والالمركزية 

) 2(؛ والالتمركز الالمركزيةمشروع دعم التنمية الديمقراطية من خالل ) 1: (وسيتعاون بشكل خاص مع

الحزام : قتصادية اإلقليميةبرنامج التنمية اال) 3(برنامج إدارة الموارد الطبيعية وسبل كسب الرزق؛ 

 الزراعية في كمبوديا المنفذ بالتعاون مع حكومة  القيمسلبرنامج سال) 4(؛ ، مقاطعة سيام ريباألخضر

  .أستراليا

   المكونات وفئات النفقات- واو

 المكونات الرئيسية

دارة اإل) 3(عية؛ تحسين البيئة السياساتية الزرا) 2(؛ تنمية الكميونات )1: ( مكونات هيثالثةلمشروع ل -17

  .لمشروعالفعالة ل
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  فئات النفقات

 11.9(العيش  سبل ات؛ مدخالت مجموع) في المائة21.2(األشغال المدنية : فئات النفقات الرئيسية هي -18

 في 11.6(؛ المعلومات الريفية وتكنولوجيا االتصاالت ) في المائة15.0(؛ الخدمات اإلرشادية )في المائة

؛ ) في المائة3.4(؛ تنمية القدرات والتدريب ) في المائة3.5(كبات والمفروشات ؛ المعدات والمر)المائة

؛ ) في المائة8.5(؛ الخدمات االستشارية ) في المائة4.5(المسوحات والرصد ومراجعة الحسابات 

  ). في المائة6.4(؛ التشغيل والصيانة ) في المائة14.0(الموظفون اإلضافيون 

  تنفيذ والشراكات اإلدارة، مسؤوليات ال- زاي

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

المنظمات القروية ولجان التجمعات ) 2(أفراد المجموعة المستهدفة؛ ) 1(: شركاء التنفيذ الرئيسيون هم -19

 ومصايد األسماك والغابات في دائرة الزراعة والمقاطعةالموظفون على مستوى المحافظة ) 3(السكنية؛ 

علومات وتطوير تكنولوجيا االتصاالت على مستوى المحافظة في كل على مستوى المحافظة، ودائرة الم

وزارة ) 5( القطاع الخاص؛ منالمنظمات غير الحكومية وموفرو الخدمات ) 4(محافظة تابعة للمشروع؛ 

على المستوى شبه الديمقراطية  للتنمية اللجنة الوطنيةأمانة  ومصايد األسماك، ووالغاباتالزراعة 

  .الوطنية لتطوير المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت على المستوى الوطنيالوطني، والسلطة 

 مسؤوليات التنفيذ

إنمائي ة للمشروع مع وحدة تنسيق  ومصايد األسماك الوكالة المنفذوالغاباتستكون وزارة الزراعة  -20

مسؤولة عن التنسيق مع الوكاالت الوطنية األخرى والوكاالت على مستوى المحافظة والمنظمات 

 ومصايد األسماك أيضاً بدور الوكالة المنفذة المسؤولة عن والغاباتوستقوم وزارة الزراعة . اإلنمائية

كونها وكاالت منفذة، بحكم و. تنفيذ مكون تطوير السياسات وتوفير الدعم التقني في مجال الزراعة

والسلطة الوطنية لتطوير الديمقراطية على المستوى شبه الوطني،  للتنميةاللجنة الوطنية أمانة ستضطلع 

الكميونات عن توفير الدعم لمجالس بالمسؤولية المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت على المستوى الوطني 

. والمؤسسات على المستوى شبه الوطني، وعن تنفيذ األنشطة المرتبطة بالمعلومات الريفية والتكنولوجيا

، بالتعاون مع الموظفين على الكميوناتنفذ لجان وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المختارة ستُ

 المعنيين بالزراعة والمعلومات وتطوير تكنولوجيا االتصاالت، األنشطة المقاطعةمستوى المحافظة و

وسيتم التعاقد مع المنظمات غير الحكومية وموفري الخدمات من القطاع .  تنمية الكميوناتالمتعلقة بمكون

وستوفر الوكاالت . مستخدمين المستفيدة وتدريبها وتوفير الخدمات األخرىالخاص لمساعدة مجموعات ال

وسيقوم مجلس التنمية .  كما هو مطلوبعلى المستوى الوطني الدعم التقني المتخصص والتدريب

  .الزراعية والريفية بأداء وظائف اللجنة التوجيهية للمشروع من أجل التوجيه السياساتي والتنسيق

 قنيةدور المساعدة الت

 سيوفر لحكوميا والالتمركزباإلضافة إلى المساعدة التقنية الموفرة من خالل برنامج الالمركزية  -21

المشروع المساعدة التقنية إلى المؤسسات على مستوى المحافظة والمستوى الوطني في مجال اإلدارة 
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ويتمثل الهدف في توفير . والتوريد والمالية والزراعة وتطوير السياسات والمواءمة مع التغيير المناخي

  .إلى الموظفين المحليين من أجل تعزيز قدراتهم وجودة تسليم خدماتهموالمشورة الدعم التقني 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

وستتم صياغة مذكرة تفاهم بين الوكاالت المنفذة . لمشروعل يةتمويلالالتفاقية لسيخضع تنفيذ المشروع  -22

استهالل دارة المشروع خالل مرحلة إلالوطني، وسيتم إعداد دليل على المستوى الوطني وشبه 

  .المشروع

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .سبع سنوات مليون دوالر أمريكي على مدى 55.30يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -23

 6.69مليون دوالر أمريكي ومنحة بقيمة  6.69قرض بقيمة (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهي

، ومصرف التنمية ) في المائة24.2 مليون دوالر أمريكي أي 13.38مليون دوالر أمريكي، المجموع 

 مليون دوالر أمريكي، المجموع 27.30 مليون دوالر أمريكي ومنحة بقيمة 3.40قرض بقيمة (اآلسيوي 

 مليون دوالر 5.74منحة بقيمة ( وحكومة فنلندا ،) في المائة55.5 مليون دوالر أمريكي أي 30.70

وقد تم ).  في المائة9.9 أي  دوالر أمريكي مليون5.47(، وحكومة كمبوديا ) في المائة10.4أمريكي أي 

   .كامل التمويلااللتزام ب

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

وتحسين مردودات أعلى الفوائد اإلضافية الناتجة عن ) 1: (لمشروع ما يليلئيسية تشتمل الفوائد الر -24

زيادة الهوامش اإلجمالية الناتجة عن تحسين الوصول إلى األسواق ) 2(إنتاجية المحاصيل والحيوانات؛ 

تمكين الرجال والنساء في مجموعة السكان المستهدفة اجتماعياً واقتصادياً وكذلك ) 3(وتنويعها؛ 

) 4(مجموعات المزارعين والمجتمعات المحلية من خالل بناء القدرات ومجموعات المساعدة الذاتية؛ 

زيادة الوصول إلى رأس المال ) 5(الحد من تفشي الفقر نتيجة مساعدة المشروع التي تستهدف الفقراء؛ 

البديلة لكسب تراكم أكبر لألصول من خالل تبني الفرص ) 6(لتعزيز اإلنتاجية؛ الذي يمكن تحمله 

فعالية أكبر ) 8(تمتع موظفي المشروع والوكاالت بوعي أفضل بقضايا التمايز بين الجنسين؛ ) 7(؛ العيش

تحسين البنية األساسية الريفية من أجل ) 9(والقرية؛ والمقاطعة والكميون للتسيير على مستوى المحافظة 

ية على المستوى الوطني وشبه الوطني تمتع األطراف المعن) 10(تعزيز اإلنتاجية وروابط السوق؛ 

  . في مجال الزراعة والتنمية الريفيةوالالتمركزبقدرات أكبر على تنفيذ سياسات الالمركزية 

 الجدوى االقتصادية والمالية

 في المائة خالل 50.3 في المائة و43.7تتراوح الحالة األساسية لمعدل العائد االقتصادي الداخلي بين  -25

وتُظهر هذه األرقام أن المشروع يتمتع . 1.63–1.51التكاليف بـ نسبة الفوائد إلى  قدروت. عشرين سنة
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وُيشير التحليل المالي إلى فوائد صافية إضافية وعوائد للعمالة تعد محفزاً مالياً كافياً . بالجدوى االقتصادية

  .لمجموعة المزارعين المستهدفة للمشاركة في أنشطة المشروع

  ، االبتكار وتوسيع النطاق إدارة المعرفة– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

المشروعات تنمية سُيقيم المشروع الدروس المستفادة من النهج المختلفة في حوض تونليه ساب بما فيها  -26

وستُجري الجهات الممولة والحكومة استعراضات نصف سنوية خالل . التي يدعمها الشركاء اآلخرون

يذ وتطبيق الدروس المستفادة والمعرفة المكتسبة من أجل تحسين تنفيذ مدة المشروع لتقدير أداء التنف

  .المشروع

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

) 2(؛ العيشلموارد من خالل نهج تحسين سبل ااستهداف األسر فقيرة ) 1: (سُيشجع المشروع ما يلي -27

) 3(حة للنمو المتسارع والحد المستدام للفقر؛ صون المحيط الحيوي وفي الوقت ذاته معالجة الحاجة المل

عوامل التغيير لضمان وإضفاء الطابع المؤسسي على نهج يوجهه الطلب وتركيز على بناء القدرات 

تطبيق إجراءات محددة لضمان استفادة النساء من ) 5(الخدمات التنافسية؛ إيصال ) 4(االستدامة؛ 

ن يالمزارعيمكن ماعية والتدريب وبناء القدرات بأسلوب التركيز على المدخرات الج) 6(المشروع؛ 

 والقطاع المصرفي يللثقة المصرفية من مؤسسات التمويل الصغرالموارد من التأهل تدريجيا فقراء 

  .الرسمي

 نهج توسيع النطاق

الصندوق ومصرف التنمية اآلسيوي في عملياتهما السابقة والجارية في أقرت الحكومة النهج المستخدم  -28

ي كمبوديا الذي يتميز بتقديم المساعدة المالية المباشرة إلى المجموعات الفقيرة لمساعدتها على توليد ف

  .الدخل والتغلب على الفقر، وبالتالي تم إدماجه في هذا المشروع وتوسيع نطاق تطبيقه

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

المحافظة على بيئة مؤسسية بالتزام الحكومة وقد يتعلق ) 1: (ر الرئيسية التاليةيواجه المشروع المخاط -29

تنفيذ فترة لدعم النمو الزراعي المتسارع في وجه األولويات اإلنمائية األخرى خالل وسياساتية تمكينية 

جتمعات تعد الم) 3(المشروع؛ نواتج داء سلبياً على الكميونات سيئة األقد تؤثر لجان ) 2(المشروع؛ 

قد يكون من الضروري القيام بإزالة المعدات ) 4(؛  تقليدياالزراعية معرضة للمخاطر وحذرة من التغيير

) 1: (وتضم إجراءات التخفيف المقترحة ما يلي. في منطقة المشروعالتي لم يتم تفجيرها الحربية 

ية لضمان استمرار الدعم مساعدة الحكومة على معالجة اإلصالحات السياساتية والمؤسسية ذات األولو

 لدعم الموظفين التقنيين اإلضافيين في المواردتوفير ) 2(للتنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 
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العمل مع معهد ) 3(على تقوية قدراتها ألداء مهامها بفعالية؛ المقاطعات ولجان الكميونات مجال مساعدة 

  ومصايد األسماك وتجار القطاع الخاصوالغابات الزراعة ةووزارالبحوث الزراعية والتنمية في كمبوديا 

من أجل تحسين توريد المدخالت وإقامة شراكات جديدة بين مجموعات المزارعين ومؤسسات التمويل 

د ألغام ووجضمان عدم التوصل إلى ) 4( من أجل تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الريفية؛ يرالصغ

 والذي سيكون أحد معايير اختيار المواقع الفرعية للمشروع، وبشكل جيرهامما لم يتم تفومعدات حربية 

خاص في مجال أشغال البنية األساسية الريفية وتحسين األراضي، وأن تنص العقود المستقبلية على أنه 

سيتم االتفاق مع التي لم يتم تفجيرها في الحاالت التي يصبح من الضروري فيها إزالة المعدات الحربية 

ظمة أمنية تتمتع بالسمعة والخبرة لتنفيذ عمليات اإلزالة وتُصادق فيما بعد على أن المنطقة الفرعية من

  . التي لم يتم تفجيرهاللمشروع خالية من المعدات الحربية

 التصنيف البيئي

عملية من الفئة باء على أنه طبقا إلجراءات التقدير البيئي في مصرف التنمية اآلسيوي، صنف المشروع  -30

  .من غير المتوقع أن يكون له أي أثر سلبي ملحوظ على البيئةإذ 

  االستدامة-  كاف

 تطوير استدامة المؤسسات القروية ىالمستهدفة وعليركز المشروع على تقوية قدرات أفراد المجموعة  -31

تأسيس مجموعات ) 1: (التي بإمكانها العمل بدون مساعدة في نهاية المشروع وذلك من خالل أنشطة مثل

وجمعيات المزارعين التي بإمكانها تشغيل الصناديق الدوارة والحصول على الخدمات والدعم التقني من 

تدريب عمال الصحة الحيوانية القروية وتشكيل ) 2(موفري الخدمات من القطاعين العام والخاص؛ 

لى أساس  لتوفير خدمات الصحة الحيوانية واللقاحات للمزارعين عالمقاطعةالجمعيات على مستوى 

لمزارعين؛ ل لتوفير الخدمات الكميونات والقرىتدريب عمال اإلرشاد على مستوى ) 3(لرسوم؛ تسديدهم ل

  .ألسواقإلى االمزارعين إنتاج توفير المعلومات عن السوق لتوجيه ) 4(

  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانيا

الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم  والصندوق مملكة كمبودياستشكل اتفاقية التمويل بين  -32

 اتفاقية التمويل المتفاوض  نسخة منترفقو .المتلقي/على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

لتنمية من الصندوق الدولي لتلقي تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة مملكة كمبودياو -33

 .الزراعية

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

 .ومعايير اإلقراض
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  التوصية - ثالثا

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

أربعة  تعادل قيمته بشروط تيسيرية للغاية قرضاً يامملكة كمبودأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

)  وحدة حقوق سحب خاصة4 250 000( وحدة حقوق سحب خاصة ماليين ومائتي وخمسين ألف

واألحكام  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامخضع ألية شروط أن يعلى 

  .الواردة في هذه الوثيقة

أربعة ماليين ومائتي  منحة تعادل قيمتها كة كمبوديامملأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن )  وحدة حقوق سحب خاصة 4 250 000( وحدة حقوق سحب خاصة وخمسين ألف

الواردة في هذه واألحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكام تخضع ألية شروط 

  .الوثيقة

  

  كانايو نوانزي     

  ية الزراعيةرئيس الصندوق الدولي للتنم     
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Negotiated financing agreement: 

"Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project" 

(Negotiations concluded on 21 October 2009) 

Loan Number: __________ 
 
Grant Number: __________ 
 
Project Title: Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project (the 
“Project”)  
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
the Kingdom of Cambodia (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS: 
 

A. The Borrower/Recipient has requested financing from the Fund for purposes of 
partially financing the Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project 
described in schedule 1 to this Financing Agreement; 

 
B. the Asian Development Bank (herein referred to as the “ADB”) has agreed to 

extend financing to the Borrower/Recipient of approximately thirty million seven hundred 
thousand United States dollars (USD 30 700 000) comprising a loan of three million four 
hundred thousand United States dollars (USD 3 400 000) and a grant in the amount of twenty 
seven million three hundred thousand United States dollars (USD 27 300 000) to assist in co-
financing the Project on terms and conditions to be set forth in an Agreement (the “ADB 
Financing Agreement”) between the Borrower/Recipient and the ADB; 

 
C. the Government of Finland has agreed to provide a grant (the "Finnish Grant") to 

the Borrower/Recipient of approximately five million seven hundred and fifty thousand 
United States dollars (USD 5 750 000) to assist in co-financing the Project on terms and 
conditions to be set forth in an Agreement (the “Finnish Agreement”) between the 
Borrower/Recipient and Finland. 
 
NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project 
Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 
2), and the Special Covenants (Schedule 3). 
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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, except for the provisions 
identified in Section E paragraph 3 below. For the purposes of this Agreement the terms 
defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a 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 four million two hundred and fifty thousand special 
drawing rights (SDR 4 250 000). 

 
(b) The amount of the Grant is four million two hundred and fifty thousand special 

drawing rights (SDR 4 250 000). 
 
2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be USD. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Principal and service charge shall be payable on each 15 June and 15 December. 
 
6. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the 
amount of five million four hundred and seventy three thousand United States dollars (USD 5 
473 000). 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Borrower/Recipient’s Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (MAFF), or any successor thereto. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: 
 

a) the National Committee for sub-National Democratic Development Secretariat 
(NCDDS), or any successor thereto; 

 
b) the National Information Communications Technology Development Authority 

(NiDA), or any successor thereto; 
 

c) the Council for Agricultural and Rural Development (CARD), or any successor 
thereto, functioning as the Project Steering Committee (PSC); 

 
d) Provincial Councils and Administrations; 

 
e) District Councils and Administrations; and 
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f) Commune Councils and Administrations. 

 
3. The Project Completion Date shall be 31 August 2017, or such other date as may from 
time to time be agreed between the Borrower/Recipient and the Fund. 
 
Section D 
 
The Loan and Grant shall be administered and the Project supervised by the ADB as the 
Cooperating Institution. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement: 
 

a) The ADB Financing Agreement has failed to enter into full force and effect 
within 180 days of the date of this Agreement, and substitute funds are not 
available to the Borrower/Recipient on terms and conditions acceptable to the 
Fund; and  

 
b) the right of the Borrower/Recipient to withdraw the proceeds of the ADB Loan or 

Grant has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the 
ADB Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or 
any event has occurred which, with notice of the passage of time, could result in 
any of the foregoing. 

 
2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal: 
 
No withdrawals shall be made from the Loan and Grant Accounts until: 
 

a) one Project Manager shall have been appointed by MAFF; 
 

b) one Project Manager shall have been appointed by NCDDS; 
 

c) one Project Manager shall have been appointed by NiDA; 
 

d) all Project staff at the DCU of MAFF, NCDDS and NiDA shall have been duly 
appointed; and  

 
e) the Pooled Imprest Accounts shall have been opened on terms and conditions 

acceptable to the Fund. 
 
3. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this Agreement: 
 

a) Section 7.05 (Procurement); the procurement of goods, works and services to be 
financed out of the proceeds of the financing shall be subject to and governed by: (i) ADB’s 
Procurement Guidelines (2007, as amended from time to time); (ii) ADB’s Guidelines on the 
Use of Consultants (2007, as amended from time to time); and (iii) Schedule 4 to the ADB 
Financing Agreement; 
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b) Section 9.03 (Audit of Accounts); Project Accounts, financial statements and 
statements of expenditure shall be audited by independent auditors acceptable to the Fund 
and the ADB, in accordance with auditing standards acceptable to the ADB. 
 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
  
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
 
The President Department of Investment 
International Fund for Agricultural Development   and Cooperation of the  
Via Paolo di Dono 44 Ministry of Economy and  
00142 Rome, Italy   Finance, 
 Phnom Penh, Cambodia 
  
 Facsimile Number 
 (855 23) 725-341 
 (855 23) 430-224 
 
 
 
 
This agreement, dated_________________, has been prepared in the English language in six 
(6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The Project shall contribute to improving the livelihoods of 
approximately 630 000 households in approximately twenty eight districts in the four 
participating provinces of Banteay Meanchey, Kampong Cham, Kampong Thom and Siem 
Reap (hereinafter “Participating Provinces”) of the Borrower/Recipient’s territory (the 
“Project Area”). 
 
2. Goal. The expected goal of the Project is to improve the livelihood of the resource poor 
households within the Project Area by 2020. 
 
3. Objective. The expected objective of the Project is to increase the agricultural 
productivity and improve access to markets within the Project Area. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components: 
 
4.1. Component I: Commune Development Component 
 
 a) Rural Infrastructure Supporting Agricultural Productivity. Under this sub-
component, the Project shall support agricultural productivity through the development and 
upgrading of rural infrastructure based on the investments determined by the Commune 
Investment Plans (CIPs). 
 

b) Improving Access to Rural Financial Services. Under this sub-component, the 
Project shall increase the availability of rural financial services through: 
 

(i) the provision of technical assistance to the Livelihood Improvement Groups 
(LIGs) to establish and manage the group revolving funds; 

(ii) the enhancement of the outreach and institutional capacity of rural financial 
institutions; 

(iii) the provision of training of Project beneficiaries to become credit-worthy 
for financial services by micro-finance institutions; and 

(iv) the facilitation of the participation of selected micro-finance institutions to 
provide rural financial services. 

 
c) Increasing Agricultural Productivity and Diversification. Under this sub-

component, the Project shall strengthen the capacities of the Commune, District and 
Provincial service delivery institutions and agencies for farm-based research and 
demonstrations through: 
 

(i) the provision of training and extension services to enable resource poor 
farmers adopt integrated rice-based farming systems, generate off-farm 
income and improve access to markets; 

(ii) the financing of agricultural and livelihood development activities 
identified in the CIPs; 

(iii) the establishment and operation of the LIGs; and  
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(iv) the promotion of the participation of LIG members in the agricultural value 
chain. 

 
d) Increasing Access to Agricultural Information and Market Data. Under this sub-

component, the Project shall increase access to agricultural information and market data 
through: 
 

(i) the development of relevant agricultural information and market data for 
dissemination through improved rural Information and Communication 
Technology (ICT) services; 

(ii) the establishment and operation of e-kiosks and support services in 80 
District and/or Commune centres; 

(iii) the selection and training of e-development leaders; and  
(iv) the provision of ICT training for community representatives. 

 
4.2. Component II: Improved Agricultural Policy Environment. Under this Component, 
the Project shall support the development of key policies and associated regulations to 
improve agricultural productivity by smallholder farmers through: 
 

a) the development of policies related to good agricultural practices, including the 
national production guidelines for smallholders and appropriate regulations for 
contract farming by smallholders; 

b) the preparation of the sub-decree on formation and operation of farmer 
associations and the related guidelines; 

c) the carrying out of policy-related studies on the use of crop seeds selection and 
hybrid seeds; and 

d) the carrying out of policy-related studies on the use and regulation of Genetically 
Modified Organisms (GMOs). 

 
4.3. Component III: Effective Project Management. Under this Component, the Project 
shall support Project management by strengthening the capacities of the Lead Project Agency 
and Project Parties, as appropriate, through the provision of necessary resources. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
Project Management 
 
1. The Borrower/Recipient shall appoint:  
 

a) MAFF as: (i) the Lead Project Agency to assume overall responsibility over 
Project implementation; and (ii) one of the Project Parties to assume day-to-day 
responsibility for implementation of Components II and III; 

 
b) NCDDS as one of the Project Parties to assume day-to-day responsibility for the 

implementation of sub-components 1(a) (b) and (c); and  
 
c) NiDA as one of the Project Parties to assume responsibility for the 

implementation of sub-component 1(d). 
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2. The Lead Project Agency shall establish a Development Coordination Unit (DCU), 
which shall: (i) undertake consolidated planning, budgeting and reporting functions; (ii) open 
and maintain Project accounts; (iii) prepare, in a timely fashion, the necessary withdrawal 
applications for submission to the Borrower/Recipient’s Ministry of Economy and Finance, 
and onward to the Fund, for reimbursement, based on the financial statements and requests 
from the Project Parties; (iv) procure goods, works and consulting services in cooperation 
with the Project Parties following procedures acceptable to the ADB; (v) appoint independent 
auditors, acceptable to the Fund and the ADB; (vi) establish within six months of the 
Effective Date of the ADB Financing Agreement a monitoring and evaluation system 
(including conducting the base line, midterm and project completion reviews); (vii) review 
and consolidate the Project annual work plans and budget and procurement plans prepared by 
the Project Parties; (viii) consolidate the progress and financial reports prepared by the 
Project Parties; (ix) disseminate Project reports to the ADB, the Fund and other stakeholders; 
(x) assist and advise the Project Parties and the Participating Provinces on Project 
implementation; and (xi) provide secretariat support to the Project Steering Committee. The 
DCU shall be chaired by a Project Director who shall be the deputy secretary general, MAFF. 
The Project Director shall be assisted by two (2) deputy Project directors who shall be 
responsible, respectively, for: (i) Project coordination, planning, monitoring and evaluation, 
and reporting; and (ii) financial and administrative matters. The Project directors shall be 
assisted by qualified staff. 
 
3. MAFF, NCDDS, NiDA shall each appoint a Project manager who shall report to the 
Project Director. The so appointed Project managers, to be assisted by qualified staff, shall be 
responsible for carrying out the activities of their respective area. The Borrower/Recipient 
shall ensure that the Project managers are appointed within one (1) month of the Effective 
Date of the ADB Financing Agreement. 
 
4. The Borrower/Recipient shall, within one (1) month of the Effective Date of the ADB 
Financing Agreement, designate the Council for Agriculture and Rural Development 
(CARD) to assume the role of the Project Steering Committee, which shall meet on a 
quarterly basis to carry out the following: (i) provide policy guidance; (ii) review Project 
progress; and (iii) resolve policy issues related to the Project. The CARD may be supported 
by and receive inputs from the Borrower/Recipient’s Supreme National Economic Council on 
policies and regulations that support smallholder farming communities. 
 
5. The Borrower/Recipient shall ensure that NCDDS and NiDA coordinate closely with 
other agencies and institutions, including allocating required Project resources thereto, to 
ensure successful implementation of their respective sub-components. 
 
Sub-National Level Implementation  
 
6. The Borrower/Recipient shall ensure that the implementation of the Project at sub-
national level is in accordance with its decentralisation and deconcentration systems and 
procedures and that the associated fiduciary risks related to this are appropriately managed. 
 
7. The Borrower/Recipient shall ensure that eligible Project activities at the sub-national 
level are: (i) included in the Commune Investment Plan (CIP); (ii) endorsed by the NCDDS 
Project manager; and (iii) submitted by the NCDDS Project manager to the DCU for 
incorporation into the Project AWPB. 
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8. The Borrower/Recipient shall ensure that in the implementation of Project activities at 
the sub-national level, the NCDDS Project manager shall utilize financial and administrative 
procedures, including reporting requirements, consistent with the provisions of the 
Borrower/Recipient’s Organic Law of 2008, as amended from time to time, and the NCDDS 
Project Implementation Guidelines and Manuals. 
 
9. The Borrower/Recipient shall ensure that the provincial units of NCDDS provide or 
facilitate the provision of administrative and technical support for the preparation and 
implementation of Project activities at the sub-national level. 
 
The Selection of the Participating Communes  
 
10. The Borrower/Recipient shall ensure that the selection of the Communes participating 
in the Project (hereinafter “Participating Communes”) take into account the Commune 
database poverty score maintained by the Borrower/Recipient’s Ministry of Interior with 
priority given to the poorer Communes and those that have the potential to increase 
agricultural production and productivity. The Borrower/Recipient shall further ensure that the 
urban and/or urbanizing Communes are excluded from being among the Participating 
Communes. 
 
Flow of Funds 
 
11. The Borrower/Recipient shall ensure that the Financing proceeds allocated to the 
Commune councils for the implementation of sub-components 1(a) (b) and (c) are duly made 
available: (i) as an addition to the funds allocated by the Borrower/Recipient to the 
Commune/Sangkat Fund (C/S Fund); (ii) using the same formula as the C/S Fund; and (iii) to 
each Participating Commune as a block grant for works, goods and technical services agreed 
with NCDDS. 
 
Accounts and Audits 
 
12. The Borrower/Recipient, through the Lead Project Agency, shall: (i) maintain, or cause 
to be maintained, separate accounts for the Project including separate accounts for the Loan 
and the Grant; (ii) have such accounts and related financial statements audited annually, in 
accordance with appropriate auditing standards consistently applied, by independent auditors 
whose qualifications, experience and terms of reference are acceptable to the Fund and the 
ADB; (iii) furnish to the Fund, as soon as available but in any event not later than six (6) 
months after the end of each related Fiscal Year, certified audit reports and consolidated 
financial statements as well as the report of the auditors relating thereto (including the 
auditors’ opinion on the use of the proceeds of the Financing as well as on the operations of 
the Pooled Imprest Accounts, counterpart funds, and statements of expenditures) in the 
English language; and (iv) provide the Fund such other information concerning such accounts 
and financial statements and the audit thereof as the Fund shall from time to time reasonably 
request. 
 
13. The Borrower/Recipient shall permit the Fund to undertake: (i) a special audit which 
may involve independent financial and performance auditing and review to ensure 
transparency, financial integrity and objective performance assessment of the goods and 
works procured from the proceeds of the Financing; and (ii) financial and performance 
monitoring and review, including spot checks, from time to time during and after the Project 
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Implementation Period. Such audit(s) and review(s) shall be carried out by external auditors 
and/or the Fund.  
 
Annual Work Plan and Budget 
 
14. The Annual Work Plan and Budgets (AWPBs) and procurement plans shall be approved 
by the ADB on behalf of the Fund. 

 
Project Performance Management System 
 
15. The Lead Project Agency shall develop a Project performance management system on 
the basis of the Project design and monitoring framework to monitor and evaluate the 
Project’s performance and impacts. The baseline data shall be collected and processed prior 
to the initial investment in each Commune, covering both target and control groups, and 
periodic surveys shall also be carried out. 
 
Project Review 
 
16. The Borrower/Recipient, the ADB and the Fund shall conduct semi-annual reviews 
throughout Project implementation to: (i) assess implementation performance and 
achievement of Project outputs; (ii) examine financial progress; (iii) identify issues and 
constraints affecting the Project, and work out time-bound action plan(s) for their resolution. 
 
17. The Borrower/Recipient, the ADB and the Fund shall conduct a comprehensive mid-
term review to assess implementation progress and to determine appropriate revisions to the 
Project implementation arrangements and resource allocations in order to ensure successful 
Project completion. The Borrower/Recipient shall submit to ADB and the Fund: (i) quarterly 
progress reports on the implementation progress of the Project; and (ii) within three (3) 
months of Project completion, a comprehensive Project completion report to evaluate Project 
design, costs, performance, social and economic impact, and other details as agreed with the 
ADB and the Fund. The Borrower/Recipient, the ADB and the Fund shall also conduct post-
evaluation of the Project three (3) years after the Project Completion Date. 
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Schedule 2 
 

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

Category Loan Amount 
Allocated 

(expressed in SDR) 

Grant Amount 
Allocated 

(expressed in 
SDR) 

Percentage 

 
I. Civil Works 

 
972 000 

 
972 000 

 
28% of total expenditure 

 
II. Livelihood Improvement Groups  677 000 677 000 36% of total expenditure 

 
III. Extension Services 782 000 782 000 36% of total expenditure 

 
IV. Equipment and Furniture 0 0 0% 

 
V. Vehicles and Motorcycles 0 0 0% 

 
VI. Survey, Monitoring and Auditing 215 000 215 000 36% of total expenditure 

 
VII. Capacity Development and  Training 
 

0 0 0% 

VIII. Consulting Services 0 0 0% 
 

IX. Recurrent Costs 
 
 a) Incremental Staff 
 
 
 b) Operations and Maintenance 

 
 

656 000 
 
 

523 000 

 
 

656 000 
 
 

523 000 

 
 

30% of total expenditure 
 

45% of total expenditure 

X. Unallocated 425 000 425 000 
 

 

 
TOTAL 

 
4 250 000 

 
4 250 000 
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
For the purposes of this Agreement the Borrower/Recipient shall ensure that the following 
provisions are complied with: 
 
1. Loan Disbursement. the Borrower/Recipient shall ensure that all disbursements under the 
Financing shall be made in accordance with ADB’s Loan Disbursement Handbook (January 
2007, as amended from time to time). 

 
2. Ineligible Activities. the Borrower/Recipient shall ensure that the Loan and Grant 
proceeds do not finance: (i) the construction of buildings or other structures to be used by the 
police, other security forces, religious organisations or political parties; (ii) the general 
administration and operating costs of the local government in the Participating Communes; 
(iii) any investment that has negative impacts on the environment, minority or disadvantaged 
people, or resettlement, and/or requiring land acquisition; (iv) any rural infrastructure 
investment that has an Economic Internal Rate of Return (EIRR) of less than twelve percent 
(12%); (v) any investment that is deemed by the Borrower/Recipient to be non viable from 
either the technical or financial points of view; (vi) LIG with less than fifteen (15) 
households; (vii) investments where the benefits would be restricted to less than fifty percent 
(50%) of the LIG member households; (viii) irrigation and drainage improvements that would 
benefit less than ten (10) households; and (ix) irrigation and drainage improvements that 
would benefit less than ten households.The Borrower/Recipient shall further ensure that the 
Loan and Grant proceeds do not finance the following, in the absence of the Fund’s prior 
approval: (i) irrigation pumps and engines; (ii) incomplete investments resulting from design 
or construction flaws; and (iii) investments supported by the Fund or the ADB through other 
interventions. 

 
3. Rural Infrastructure. the Borrower/Recipient shall ensure that Commune investment 
proposals for rural infrastructure to be financed under the Loan or Grant: (i) are processed 
through the existing procedures followed for preparation of CIP; and (ii)include 
approximately 10% of the budget for operations and maintenance of the infrastructure. The 
Borrower/Recipient shall also ensure that infrastructure financed under the Loan and Grant is 
technically and financially sustainable and that the design shall: (i) be based on sound 
engineering practice; (ii) be within the local implementation capacity, (iii) maximize potential 
local employment and income benefits, including the use of labour-based appropriate 
technology; and (iv) use whole life costs estimates to compare options. In addition, the 
Borrower/Recipient shall ensure that the maintenance requirements of the infrastructure are 
consistent with the local technical and financial capacity. 
 
4. Unexploded Ordnance. The Borrower/Recipient shall ensure that all contracts contain a 
provision whereby in the event that should Unexploded Ordnance (UXO) clearance is 
required in a particular Project site, the services of a reputable and experienced mine security 
organisation acceptable to the Fund and the ADB are engaged by the contractor to certify that 
the area is clear of UXO. 

 
5. Agricultural Support. the Borrower/Recipient shall ensure that: (i) the target population 
for membership of LIGs is selected in strict compliance with the selection criteria agreed 
upon between the Borrower/Recipient, the ADB and the Fund; and (ii) Project activities 
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related to agricultural support services are implemented in accordance with national 
agricultural policies and guidelines. 
 
6. Counterpart Funds. the Borrower/Recipient shall ensure that: (i) adequate counterpart 
funds required during the Project implementation period are provided on timely basis to the 
relevant agencies; (ii) annual budgetary appropriation requests are submitted in a timely 
manner; and (iii) appropriated funds are disbursed promptly when needed for Project 
implementation purposes. 
 
7. Environment and Social Safeguards.  the Borrower/Recipient shall ensure that: (i) all 
Project activities are implemented in strict conformity with the Borrower/Recipient’s relevant 
laws/regulations and the requirements of ADB’s Environment Policy (2002); (ii) all Project 
activities give special consideration to the participation and practices of ethnic minority 
population in compliance with IFAD’s Policy on Indigenous Peoples (2009), as appropriate; 
(iii) proposals for civil works include confirmation that no involuntary land acquisition or 
resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen land acquisition or 
involuntary resettlement under the Project, the Borrower/Recipient shall immediately inform 
the ADB and the Fund and prepare the necessary planning documents in compliance with 
ADB’s Involuntary Resettlement Policy (1995); (iv) women and men shall be paid equal 
remuneration for work of equal value under the Project; (v) recourse to child labour is not 
made under the Project; (vi) the measures included in the Gender Action Plan prepared for 
the Project are undertaken, and the resources needed for their implementation are made 
available, in a timely manner; and (vii) all necessary and appropriate measures to implement 
the Gender Action Plan to ensure that women can participate and benefit equitably under the 
Project are duly taken. 
 
8. Anticorruption Measures. The Borrower/Recipient shall: (i) undertake necessary 
measures to create and sustain a corruption-free environment for activities under the Project; 
(ii) institute, maintain and ensure compliance with internal procedures and controls for 
activities under the Project, following international best practice standards for the purpose of 
preventing corruption, money laundering activities, and the financing of terrorists, and shall 
require all relevant ministries and agencies to refrain from engaging in any such activities; 
(iii) comply with requirements of IFAD’s Policy on Preventing Fraud and Corruption in Its 
Activities and Operations (2005, as amended to date); and (iv) ensure that the Good 
Governance Framework is implemented in a timely manner. The Borrower/Recipient shall 
also ensure that: (i) each Accountability Working Group (AWG) within the Participating 
Provinces is actively engaged to allow potential Project beneficiaries and other stakeholders 
to channel and address any complaints they may have on the implementation of the Project; 
and (ii) after conducting any necessary investigation, the AWG shall immediately report to 
the Fund any malfeasance or maladministration occurred under the Project.  
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Key reference documents 

Country reference documents 

National Strategic Development Plan (NSDP) 2006-2010 and Rectangular Strategy II.  
 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) with all its appendices and supplementary appendices 
COSOP 2008 - 2012 
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Logical framework 

Design Summary Performance Targets/Indicators Data Sources/Reporting Mechanisms Assumptions and Risks 
Impact 
Livelihoods of the resource poor households in four provinces 
in Tonle Sap basin improved by 2020. 

• Annual months of food shortage reduced to 1 month by 2020 in target communes. 
• No. of households classified in class 2 poverty reduced by 50% in 196 project communes by 

2020. 

• Annual commune statistics 
• Sample surveys 

Assumptions 
• Continued political stability. 
• D&D policy reforms continue to 

support commune development and 
investment plans. 

Risks 
• Slow progress in implementation 

of complementary projects especially 
transport and power. 

Outcome 
Agricultural productivity increased and access to markets 
improved in 196 communes in four provinces in Tonle Sap 
basin. 

By 2017 
• Average rice yields increased to over 3.5t/ha (CLTV average 3.65 t/ha in 2007). 
• Diversified farming systems reduce share of hh income from rice by 20%. 
• Marketed production farm and off-farm products increased by 25%. 
• Maintenance/repair costs of rural infrastructure reduced. 
• Participation of the poor and poorest groups at least 10% higher than their % of the population 

in the target communes. 
• More than 70% of the membership of livelihood improvement groups (LIGs) graduate to 

become eligible for formal credit services.  

• Sample crop cuts using FAO methodology 
 
• Provincial agricultural statistics 
• Household and commune surveys 
 
• LIG records in Project communes 
 
• Traffic and origin/destination surveys 

Assumptions 
• Government commitments to the Project 

remain firm. 
• Cambodian food export is not 

discriminated against due to unfair 
application of SPS and other safety and 
quality control measures. 

Risks 
• Assumed rates of technology uptake 

may not be achieved. 
Outputs:  
1. Agricultural Productivity Improvement - local planning, 
research, extension and information delivery services support 
improved to facilitate increased agricultural productivity by 
smallholder farmers. 

• 80% of farmers using improved technology two years after adoption, by sex and socio-economic 
category. 

• 1,239 of LIGs operating with the membership disaggregated by sex and socio-economic 
category. 

• Women represent 50% of project trainees and 30% of livelihood beneficiaries. 

• Sample surveys 
 
• Provincial agricultural statistics 

2. Rural infrastructure improved. • In project communes 90 kms of rural roads. 
• 2,500 Ha of irrigation and drainage improved 
• 100 commune improved rice storage and dryers operational by 2017. 

• Commune Council Reports 

3. Rural financial services strengthened and extended to 
resource-poor smallholder farmers. 

• All project communes have access to formal rural credit by 2014. 
• In project communes about 50% of rural loans are made to women by 2012. 

• MFI records 
• Commune level interviews 

4.  E-Kiosks established and operational in selected district and 
commune centers.  

• 20 Kiosks established and operational by 2013 
• Use of ICT for agricultural information increased 

• ICT use records at village e-kiosks 
• Interviews 

5. Enabling environment created that supports smallholder 
farming communities. 
 

• Decree, sub decree and implementing guidelines for Good Agricultural Practices developed. 
• Decree, sub decree and implementing guidelines for Farmer Associations developed. 
• Decree, sub decree and implementing guidelines for Seed law developed. 
• New policy decrees published and training systems implemented with 1,500 persons trained. 
• Studies completed and recommended policy directions provided on use of GMO crops and 

hybrid seeds. 

• Publication of relevant documents 
 
 
 
• Training records 
 
 
 
• Project progress reports 

6. Effective project management enables completion on time 
and within agreed budget. 

• Project implementation is completed within 7 years and all accounts are closed with 7.5 years.  • EA Project completion report. 

Assumptions 
• Government priority to support the 

Tonle Sap Basin Initiative continues. 
• Government remains firmly committed 

to decentralization and deconcentration 
policy. 

Risks 
• Institutional and financial inadequacy 

continues to jeopardize operation and 
maintenance of assets. 

• Underperforming commune councils 
will negatively impact project outcomes. 

• Government's commitment to establish 
an enabling policy and institutional 
environment to support accelerated 
agricultural growth may wane. 



 




