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  ة نيبال كومح

   والجبالالهضابمشروع الزراعة عالية القيمة في مناطق 

  التمويلموجز 

  

 :رةبادالمؤسسة الُم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  حكومة نيبال 

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة والتعاونيات

 :التكلفة الكلية للمشروع  دوالر أمريكيمليون  18.8

 7.6 بما يعادل(ليون وحدة حقوق سحب خاصة م 4.75

 ) تقريبادوالر أمريكيمليون 

 :قيمة قرض الصندوق 

 7.6 بما يعادل( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 4.75

 ) تقريباًدوالر أمريكيمليون 

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

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

 في 0.75(واقع ثالثة أرباع الواحد في المائة رسم خدمة ب

 في السنة) المائة

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  المنظمة الهولندية للتنمية

 األعمال الزراعية

 :الجهات المشاركة في التمويل 

  دوالر أمريكيمليون  0.7  :المنظمة الهولندية للتنمية

 يدوالر أمريك مليون 0.6: األعمال الزراعية

 :قيمة التمويل المشترك 

 :مساهمة المقترض  دوالر أمريكيمليون   1.7

 :مساهمة المستفيدين  دوالر أمريكي  560 000

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة   الصندوق  مباشر منيخضع إلشراف
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من أجل مشروع الزراعة عالية مة نيبال حكو إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

  والجبالالهضابالقيمة في مناطق 

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

 والجبال معالجة الهضابأثبتت التجربة أنه ينبغي من أجل الحد من الفقر والتباين االجتماعي في مناطق  -1

 وفرص الوصول إلى األساسيةقر مستمر في هذه المناطق بسبب سوء البنية فالف. قضية العزلة االقتصادية

 بين بالتمايزوقد ازداد هذا الوضع سوءا بسبب النزاع واإلقصاء االقتصادي المتصل . الخدمات واألسواق

األعمال /ولتقوية االتصال بين المزارعين وموردي المدخالت والتجار. الجنسين، واإلثنية، والطائفة

ية واألسواق في المراحل النهائية أهمية أساسية بالنسبة لزيادة التنويع الزراعي، واإلنتاجية، الزراع

ومن الممكن تحقيق تلك الزيادات من خالل مبادرات مركزة على المحاصيل عالية القيمة، . والدخول

  نظمتنميةمكن وي. والمنتجات الحرجية غير الخشبية، والنباتات الطبية والعطرية، والثروة الحيوانية

سالسل القيمة واألسواق المناسبة لتلك السلع عالية القيمة عن طريق توفير فرص أفضل للوصول إلى 

ويرمي . األساسيةالخدمات التقنية، والتمويل، وإمدادات المدخالت، ومعلومات األسواق، وتحسين البنية 

ع الخاص، وفرص استبدال الصادرات المشروع إلى استغالل الطلب غير الملبى على هذه السلع من القطا

  .والواردت

  التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

بما (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  4.75من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى حكومة نيبال قيمته  -2

 حقوق مليون وحدة 4.75 قيمتهابشروط تيسيرية للغاية، ومنحة )  مليون دوالر أمريكي تقريبا7.6يعادل 

للمساعدة في تمويل مشروع الزراعة عالية )  مليون دوالر أمريكي تقريبا7.6بما يعادل (سحب خاصة 

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40وستكون مدة القرض . القيمة في مناطق الهضاب والجبال

 . في السنة) في المائة0.75(سنوات، ويتحمل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة 

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي إطارحكومة نيبال ل دتالسنوية التي حدمخصصات تبلغ ال -3

دوالر  مليون 15.3   أما الـ.2009-2007 التخصيص على مدى دورة دوالر أمريكيمليون  21.9

  .، فسيلتزم بها كاملة في إطار المشروع2009-2007ر دورة النظام الحالية  المتبقية في إطاأمريكي
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 عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة 

تصنف نيبال بموجب إطار الصندوق للقدرة على تحمل الديون كبلد معرض لمستوى متوسط من أخطار  -4

  . 2009 في المائة في 50حة بنسبة ، وهي بناء على ذلك مؤهلة لتلقي تمويل بمناالئتمانيةالهشاشة 

  تدفق األموال

وستتدفق . معين للقرض والمنحة تديرهما وحدة إدارة المشروع سيحول تمويل الصندوق إلى حساب -5

وقد تدفع أموال الصندوق مباشرة لمقدمي . األموال إلى حساب تشغيلي تديره أيضا وحدة إدارة المشروع

  .مدةالخدمات طبقا إلجراءات الصندوق المعت

  ترتيبات اإلشراف

  .المباشرسيخضع المشروع إلشراف الصندوق  -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ليس من المتوقع أن تكون هناك أي استثناءات -7

 التسيير

 إنشاء مجموعات لتدقيق )1: (دوقلصنتمويل اير يمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تس -8

تعميم المعلومات ) 3(المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات؛ ) 2(األداء االجتماعي والمحاسبة العامة؛ 

اتباع معايير ) 4(والمستفيدين؛ في المشروع على نحو شفاف وبناء الوعي بين أصحاب المصلحة 

  . مشروعصارمة في االنتقاء والصالحية بالنسبة ألنشطة ال

   المجموعة المستهدفة والمشاركة- جيم

  المجموعة المستهدفة

تتألف المجموعة المستهدفة الكلية من أعضاء األسر الفقيرة والضعيفة التي تفتقر إلى القدرة على  -9

 هم النساء وأعضاء المجموعات المجموعةوأضعف األشخاص بين هذه . الوصول إلى الموارد والفرص

   ).الجاناجاتي(ومجموعات السكان األصليين " الداليت"ثل م اجتماعيا المحرومة

  نهج االستهداف

سيستهدف المشروع، طبقا لسياسة الصندوق بشأن االستهداف، األسر الفقيرة والضعيفة التي تعيش في  -10

وسيتبع نهجا يقوم على اإلدماج االجتماعي وينصب فيه التأكيد على مشاركة .  المشروع العشرةأقسام

يستخدم مزيجا من استراتيجيات االستهداف والرصد إلشراك الفقراء وتسهيل اإلدماج  وس. النساء

المجتمعي، واإلشراك االستباقي /االجتماعي بما في ذلك االستهداف الجغرافي، واالستهداف االجتماعي

  .لألسر الكارهة للمخاطر، واإلدماج الجغرافي للمجتمعات المحلية النائية الفقيرة
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  المشاركة

لسمات األساسية للمشروع مشاركة جميع األطراف الفاعلة في األسواق في تنمية سالسل القيمة من ا -11

المناصرة للفقراء، وهو ما سيتم تسهيله بعملية تفاعلية من التخطيط والتنفيذ تحت قيادة المنظمات غير 

 .والوطنيةالحكومية المحلية 

   األهداف اإلنمائية–دال 

  أهداف المشروع الرئيسية

 والجبال في الهضاباية الكلية من المشروع هي الحد من فقر وضعف النساء والرجال في مناطق الغ -12

والغرض من المشروع هو دمج السكان الفقراء الريفيين، ال سيما النساء . منطقة التنمية الغربية الوسطى

النباتات /ير الخشبيةوالمجموعات الهامشية، في الزراعة عالية القيمة وسالسل القيمة للمنتجات الحرجية غ

الطبية والعطرية، وتوفير فرص أفضل لكسب الدخول والعمل نتيجة إلبرام اتفاقات للتسويق مع األعمال 

  .الزراعية في القطاع الخاص، وزيادة القدرة على االستجابة لطلب األسواق وفرصها

  األهداف السياساتية والمؤسسية

 والجبال الهضابة المزارعين والمنتجين الفقراء في مناطق يعد التأثير على السياسات المؤثرة على قدر -13

واالستراتيجية المؤسسية للمشروع هي العمل مباشرة . على الوصول إلى الفرص االقتصادية هدفا أساسيا

مع األعمال الزراعية وأطراف اللعب في األسواق من أجل تعزيز سالسل القيمة ووضع المنتجين الفقراء 

  .لمشاركة بنشاط في األسواق على أساس من العدل واإلنصاففي وضع يمكنهم من ا

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

 2012-2007شى المشروع تماما مع أهداف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في الصندوق ايتم -14

  .2010-2007لنيبال واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

   التنسيق والمواءمة-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

صمم المشروع في سياق برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وهو يستجيب مباشرة للمبادرات  -15

ويؤكد كل من برنامج الفرص . السياساتية الحكومية الرئيسية في استراتيجية الحد من الفقر في نيبال

زيادة الفرص االقتصادية المتاحة ) 1(مية االستراتيجية القطرية واستراتيجية الحد من الفقر على أه

دعم تنمية القطاع الخاص من خالل الشراكات بين ) 2 (؛ والجبالالهضابللمزارعين الفقراء في مناطق 

الحد من الفوارق المتصلة بالجنسين واإلثنية والطائفة عن طريق مزيد من ) 3 (؛القطاعين العام والخاص

  .لتنميةإدماج الفئات المحرومة في عملية ا
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 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

وسيعمل . جرت عملية واسعة النطاق من المشاورات تحت قيادة الحكومة مع الشركاء اإلنمائيين في نيبال -16

المشروع مع المشروعات األخرى الجارية في المجال الزراعي واالستغالل التجاري، وسيشارك في 

  .فريق عامل قطري لسالسل القيمة

  ونات وفئات النفقات المك- واو

 المكونات الرئيسية

إدماج ) 2( تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء؛ )1: ( مكونات رئيسية هيةثالث المشروع من يتألف -17

) أ: (ويشمل المكون الثاني المكونات الفرعية التالية. إدارة المشروع) 3(مبادرات ودعم سالسل القيمة؛ 

ما بعد الحصاد؛ /دعم أنشطة اإلنتاج) ج(لدمج االجتماعي والجنساني؛ ا) ب(تكوين المجموعات وتقويتها؛ 

  . واإلدماج الجغرافياألقساممشاركة ) ه(إنشاء صندوق لسالسل القيمة؛ ) د(

  فئات النفقات

؛ الدراسات والمسوحات، والتدريب، ) في المائة1.1(المركبات والمعدات ) 1: (خمس فئات للنفقات هناك -18

 38.2(الصناديق ) 4(؛ ) في المائة31.1(عقود مقدمي الخدمات ) 3(؛ )المائةفي  18.7(وحلقات العمل 

  .) في المائة4.5(والتشغيل والصيانة ) في المائة 6.4(المرتبات : التكاليف المتكررة) 5(؛ )في المائة

  الشراكاتو اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ - زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

: ومن شركاء المشروع الرئيسيين اآلخرين. اعة والتعاونياتر وزارة الز همشركاء التنفيذ الرئيسيون -19

؛ ومركز المشروعات الزراعية؛ ومجموعة منتقاة من المنظمات غير الحكومية المنظمة الهولندية للتنمية

 للتنمية الزراعية؛ واألعمال الزراعية؛ ومجموعات المنتجين، األقسامالمحلية؛ ومكاتب /الوطنية

  .نياتوالتعاو

 مسؤوليات التنفيذ

ويتركز دور الحكومة على المراقبة المالية . سينفذ المشروع تحت مسؤولية وزارة الزراعة والتعاونيات -20

ويتركز دور الحكومة على المراقبة المالية والمؤسسية، . والمؤسسية، والدعم التقني واإلرشاد، والتنسيق

عمل المنظمة مع مركز المشروعات الزراعية لرعاية وست.  والتنسيقوالرصدوالدعم التقني واإلرشاد، 

وتنمية قدرته على تحمل جزء من مسؤولية التنفيذ عندما تنسحب المنظمة بالتدريج في السنة 

المشروع في الرصد والتقييم، وإدارة كما ستدعم المنظمة الهولندية للتنمية . الرابعة من المشروع/الثالثة

وستكون المنظمات غير الحكومية القطرية والمحلية . لمبادرات السياساتيةالمعرفة، وتبادل المعلومات، وا

 للتنمية الزراعية األقساموستنسق مكاتب . مسؤولة عن تنفيذ األنشطة في المجتمعات المحلية المشاركة
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، وتساعد على تنظيم األقسام، وتسهل انسجام المشروع مع خطط التنمية في األقسامعمل المشروع في 

  . الثروة الحيوانية/الحراجة/لتقني على يدي موظفين مسؤولين عن المحاصيلالدعم ا

 دور المساعدة التقنية

ستستخدم المساعدة التقنية المحلية في أغلبها لتكملة موظفي المشروع، وستكون جزءا من اإلطار اإلداري  -21

  .للمشروع للتأكد من أن سالسل القيمة القائمة تعمل بفعالية

 نفيذ الرئيسيةوضع اتفاقيات الت

  .التنفيذ ومذكرات التفاهم بين شركاء التنفيذ الرئيسيين/تشمل اتفاقيات التنفيذ الرئيسية اتفاقيات الشراكة -22

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .ست سنوات على مدى دوالر أمريكي مليون 18.8 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  -23

؛ ) في المائة40.5(ومنحة )  في المائة40.5( الذي يقدم قرضا ندوق الدولي للتنمية الزراعيةالص: فهي

 في 3.2(؛ واألعمال الزراعية ) في المائة3.7( المنظمة الهولندية للتنمية؛ و) في المائة9.1(والحكومة 

  ). في المائة3(؛ والمستفيدون )المائة

  مالية الفوائد، والمبررات االقتصادية وال– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 أسرة 52 000من المتوقع للمشروع أن يفيد، في نطاق منطقته، على نحو مباشر وغير مباشر حوالي  -24

وستفيد حوالي .  مليون نسمة1.4 في المائة من السكان البالغ عددهم 20، أو حوالي ) شخص285 000(

 .قيمة في المشروع أسرة مباشرة من المشاركة في سالسل ال15 000

نشأة ) 1: (ة نفسها ومن األنشطة الداعمة لهاوسيولد المشروع مجموعة من الفوائد من تنمية سالسل القيم -25

قدرة ) 2(سالسل قيمة أكثر فعالية وربحية للسلع عالية القيمة للمنتجين في المنطقة الغربية الوسطى؛ 

ادات عن طريق االشتراك المربح في إنتاج وتسويق المنتجين الفقراء على زيادة دخلهم واستدامة تلك الزي

) 4(تحسن وضع ودخول النساء، وتعزز التوازن بين الجنسين في األسر الريفية؛ ) 3(السلع عالية القيمة؛ 

البحث عن الوظائف في إطار /حصول المعوزين وشبه المعوزين على أعمال عن طريق التدريب المهني

زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمعات ) 5(ة على زيادة دخولهم؛ المشروع، واكتسابهم من ثم القدر

زيادة عدد وقدرة ) 6(المحلية النائية جدا وتحسن قدرتها على تسويق السلع قليلة الحجم عالية القيمة؛ 

المؤسسات المناصرة للفقراء على تمكين السكان الفقراء ومجموعات األقلية من المشاركة في األسواق؛ 

ص الدروس من النهج االبتكارية المصممة في إطار المشروع وتعميمها لصالح الحكومة، استخال) 7(

  .والمشروعات، وممارسي التنمية

 الجدوى االقتصادية والمالية

  . في المائة25العائد االقتصادي للمشروع بنسبة معدل يقدر  -26
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   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

 تعزيز) 1: (تسهيل إدارة المعرفة والمعلومات على نحو فعال، فإن المشروع سيركز على ما يليية بغ -27

تعزيز ) 3(؛ وعمليات التعلم لتقاسم المعرفة أساسيةتصميم بنية ) 2(؛ وعمليات التعلمتقاسم المعرفة 

هولندية للتنمية نظمة الستخدم المتوس. الشراكات من أجل تقاسم المعرفة والمعلومات على نطاق واسع

  .المتخصصة في هذا المجال لدعم عمليات إدارة المعرفة في المشروعكفاءتها 

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

االبتكار الرئيسي في المشروع هو نهجه المتبع في تنمية سالسل القيمة الموجهة نحو السوق والتي  -28

ويحيد تركيز المشروع على دعم تنمية الزراعة عالية . ن المنتجتستخدم منظم األعمال كنقطة بداية بدال م

ويمثل المشروع . القيمة المناصرة للفقراء عن التركيز المعتاد على السلع األساسية في أسواق الجملة

انصرافا عن نهج التنفيذ الموجه جغرافيا عن طريق توسيع وتكرار استراتيجية للتنفيذ تقوم على ممرات 

  .نيات اإلنتاج، وتحسين الوصول إلى األسواقالطرق، وإمكا

 نهج توسيع النطاق

وسيحدث . يوسع المشروع نطاق نهج رائدة شتى ويستوعب الدروس المستخلصة من البرنامج القطري -29

وسيعزز هذا أيضا توسيع وتكرار . أثر مضاعف نتيجة لتقاسم المعرفة وتعميم األفكار والنهج والدروس

  .تهدفة خالل فترة المشروعاألنشطة في األحياء المس

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

وجود نيبال حاليا في فترة انتقالية سياسية صعبة يمكن أن ) 1 (: هييواجه المشروع ثالثة مخاطر رئيسية -30

 القيمة من نقص محتمل في طلب القطاع الخاص للسلع عالية) 2(يكون لها أثر ضار على المشروع؛ 

ارتفاع معدل حركة الموظفين ونوعية موظفي الحكومة المستعدين للعمل ) 3(صغار المنتجين الفقراء؛ 

وليس من المتوقع بالنسبة للخطر األول أن تطرأ على السياسات التي يستند إليها . في المناطق النائية

 المعتقد بالنسبة للخطر الثاني ومن. المشروع تغيرات كبرى رغم أن البلد يشهد حدوث تغيرات جوهرية

أن ما تبديه األعمال الزراعية والتجار وبائعو الجملة من اهتمام بالمشروع وما قد ينشأ من طلب محلي 

ودولي على السلع عالية القيمة في منطقة المشروع يبرر تركيزه على هذا النوع من سالسل القيمة 

لمتوقع أو أبطأ نموا، فإن المشروع يتمتع بالمرونة وإذا ثبت أن الطلب أقل من ا. المناصرة للفقراء

وستُشغل أغلبية . أما الخطر الثالث، فيعالج من خالل عمليات التوظيف التنافسية. الالزمة للتكيف

الوظائف في وحدة إدارة المشروع بخبراء متعاقد معهم ستؤدي شروطهم وأوضاعهم إلى حافز على 

  .إيجاد مرشحين مناسبين واستبقائهم
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 لتصنيف البيئيا

ليس من  نظرا ألنه جيم كعملية من الفئة المشروعطبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف  -31

  .المحتمل أن يكون له أي أثر بيئي

  االستدامة-  كاف

ينبغي للنهج القائم على تنمية سالسل القيمة بمشاركة القطاع الخاص أن يمكن أنشطة المشروع الرئيسية  -32

ار بعد المشروع طالما استمرت سالسل القيمة في توليد األرباح لصالح المنتجين واألعمال من االستمر

نتاج الجاري للسلع، فإن اختتام ونظرا ألن المشروع ال يوفر إعانات يمكن أن تشوه اإل. الزراعية

  .المشروع ال ينبغي أن يؤدي إلى انسحاب األعمال الزراعية من سالسل القيمة فيه

  القانونية والسند القانونيثائق الو - ثانيا

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم  بين حكومة نيبالستشكل اتفاقية التمويل  -33

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

 .بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي التمويل  سلطة فيها بموجب القوانين السارية مخولة نيبالحكومة  -34

 .الزراعية

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -35

 .ومعايير اإلقراض

  التوصية - ثالثا

 :لى التمويل المقترح بموجب القرار التاليأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي ع -36

أربعة ماليين قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته حكومة نيبال أن يقدم الصندوق إلى : قـرر

على أن )  وحدة حقوق سحب خاصة4 750 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وسبعمائة وخمسين ألف

اسي للشروط واألحكام الواردة في هذه يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أس

  .الوثيقة

أن يقدم الصندوق إلى حكومة نيبال منحة تعادل قيمتها أربعة ماليين وسبعمائة وخمسين : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط ) وحدة حقوق سحب خاصة 4 750 000(ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

  .م الواردة في هذه الوثيقةوأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكا

  

  كانايو نوانزي        

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية        
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Negotiated financing agreement:  

"High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas" 

(Negotiations concluded on 9 December 2009) 

Loan Number: ________ 
 
Grant Number: _________ 
 
Project Title: High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
the Government of Nepal (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project 
Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), 
and the Special Covenants (Schedule 3). 
 
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 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. The amount of the Loan is four million seven hundred and fifty thousand Special Drawing 
Rights (SDR 4 750 000). 
 
2. The amount of the Grant is four million seven hundred and fifty thousand Special Drawing 
Rights (SDR 4 750 000). 
 
3. The Loan is granted on highly concessional terms as provided for in Section 5.01 (a) of 
the General Conditions. 
 
4. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 
1 December, with payments of principle commencing on 1 June 2020. 
 
6. There shall be a Project Account for the benefit of the Lead Project Agency in a bank 
acceptable to the Fund. 
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7. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 16 July. 
 
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing to the Project for the amount 
of one million seven hundred and twenty four thousand United States Dollars (1 724 000 USD) 
to reimburse taxes paid by the Project and for other purposes. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the 
Borrower/Recipient. 
 
2. Additional Project Parties include but are not limited to service providers and institutions 
mentioned in Schedule 1. 
 
3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan and Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: the 
Project Manager shall have been appointed or removed from the Project without the prior 
concurrence of the Fund. 
 
2. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  
 

(i) the Project Steering Committee (PSC) and Project Consultative and 
Coordination Committee shall have been established and the members selected; 
 
(ii) the Project Manager for the Project Management Unit shall have been 
selected and appointed, through a competitive selection process, and shall be 
acceptable to the Fund; 
 
(iii) the Accounts Officer and the Administrative Officer for the Project 
Management Unit shall have been designated and shall be acceptable to the Fund; 
 
(iv) the members of the Project Management Unit shall have been contracted 
within 9 months of entry into force of this Agreement and shall be acceptable to the 
Fund; and  
 
(v) a final draft version of the Project Implementation Manual shall have been 
approved by the Borrower/Recipient and by the Fund. 

 
 (b) The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal: disbursement under Category IV will commence only once Eligibility Guidelines and 
Procedures for the funds satisfactory to the Fund, have been prepared, and contracting of NGO 
service providers has been completed. 
 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
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For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
 
President Secretary  
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance 
Via Paolo di Dono 44 Singhdurbar, Kathmandu 
00142 Rome, Italy Nepal 
 
 
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 
(Name and Title) (Name and Title) 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population.  The Project shall benefit about 52 000 poor and vulnerable 
households living in the Project Area in the Mid-Western Development Region. The overall 
target group shall consist of the members of poor and vulnerable households that lack access to 
resources and opportunities. The most vulnerable among this group are women and members 
of socially disadvantaged groups such as dalits and indigenous groups (janajatis).  
 
2. Goal.  The Project shall contribute to the reduction of poverty and vulnerability of women 
and men in hill and mountain areas of the Mid-Western Development Region. 
 
3. Purpose.  The Project purpose shall be that the rural poor, especially women and 
marginal groups, are integrated in high value agriculture and Non-timber forest products 
(NTFPs), medicinal and aromatic plants (MAPs) value chains and markets and have improved 
income, employment opportunities and ability to respond to market demand and opportunities 
based on marketing agreements with private agribusinesses. 
 
4. Outcomes.  Four key outcomes are expected from the Project: 
 

(a) improved commercial linkages and partnerships between 
agricultural/NTFP/MAP market operators and producers result in 
profitable, efficient, market-oriented production of high value 
commodities for 13 500 beneficiary households; 

(b) increased participation and access of poor marginal producers in high 
value commodity value chains and agricultural/NTFP markets; 

(c) small poor farmers and other rural producers benefit from sustainable 
increases in volume and value of production as a result of improved 
production/collection, value addition and sales of high value niche 
market products; and 

(d) enhanced environment and strengthened local capacity to support 
market driven/value chain initiatives. 

 
5. Components.  The Project shall consist of the following Components: 
 
5.1 Component 1. - Pro-Poor Value Chain Development.  The objective of this component 
shall be to facilitate mutually beneficial and profitable production and marketing arrangements 
between producers of high value commodities and agri-businesses. 
 
5.2 Component 2. - Inclusion and Support for Value Chain Initiatives.  The objective of the 
component shall be that small poor farmers and other rural producers benefit from sustainable 
increases in volume and value of production as a result of improved production/collection, value 
addition and sales of high value niche market products and strengthened local capacity for 
market-driven initiatives. The component shall consist of the following subcomponents: 
(a) group formation and strengthening; (b) social and gender inclusion; (c) production/post-
harvest support; (d) a value chain fund; and (e) district participation and spatial inclusion. 
 
5.3. Component 3. - Project Management.  The objective shall be to provide effective 
implementation through technical, financial and contract management of the Project within the 
context of gender and poverty targeted value chain development. The Project Management Unit 
will also ensure the effective monitoring and evaluation of Project activities. 
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II. Implementation Arrangements 

 
1. The Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) shall be the Lead Project Agency. 
In this capacity, the MOAC shall have overall responsibility for the Project and for the 
establishment and chairmanship of the PSC and the area-based Project Consultative and 
Coordination Group. To ensure effective delivery of the Project and achievement of 
development objectives, a major part of the Project shall be implemented through service 
providers such as local and national NGOs, which shall be selected through a competitive 
selection process. The government’s role shall be focused on financial and institutional 
oversight, technical support and guidance, monitoring and coordination.  

2. The Project’s collaborative framework comprises three main bodies: the PSC, the High 
Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) Agribusiness Working Group, and 
an Area-Based Project Consultative and Coordination Group.  

(a) The PSC shall be chaired by the Secretary of the MOAC. It shall review Project 
progress against targets, assess its effectiveness in achieving its poverty/social 
inclusion and gender objectives, review lessons learned, assess management 
effectiveness and each year review and approve Annual Work Plans and Budgets.  
It shall have a balanced membership representing government, the private sector 
and NGOs.  

(b) The HVAP Agribusiness Working Group shall be a forum for agribusinesses to 
discuss topics that are of particular concern to them, raise issues and present 
ideas and proposals to the Project team. It is foreseen to grow into a body to serve 
the high value agricultural/NTFP/MAP sector as a whole and work with other value 
chain projects and programmes.  

(c) The Consultative and Coordination Group shall act as a forum to discuss issues 
and review opportunities and progress and to facilitate coordination with 
government bodies, agribusinesses and other related projects/development 
initiatives operating in the Project area.  

3. In addition, social audits, using district-based Public Audit Groups shall be instituted to 
make Project implementation more transparent, accountable and locally manageable. They 
shall monitor, supervise and evaluate Project activities within the value chain groups and 
communities and provide a forum for raising issues and concerns. 

4. The Project Management Unit (PMU), to be based in the district of Surkhet, shall be 
headed by a competent Project Manager competitively selected from MOAC, subject to prior 
approval by IFAD. The majority of experts from the PMU shall be contracted. The Project 
Manager shall have been selected and appointed, through a competitive selection process, and 
shall be acceptable to the Fund, and the Accounts Officer and the Administrative Officer for the 
Project Management Unit shall have been designated and seconded from MOAC and shall be 
acceptable to the Fund. The Netherlands Development Organisation (SNV) team, which shall 
be responsible for the implementation of Component 1, shall assist in the coordination of 
activities in Component 2 and support knowledge management, and shall be part of the PMU 
and be based in the Project offices. The senior SNV expert shall be the senior technical project 
management expert in the PMU and the chief advisor to the Project Manager. 

5. Main Implementing Agencies and Roles: 

(a) MOAC – shall assume overall management responsibility for the Project, 
chair the PSC, the area-based Project Consultative and Coordination 
Group and guide the PMU.  

(b) SNV – shall be the main partner with MOAC in Project implementation. It 
shall assume overall responsibility for the implementation of 
Component 1 (Pro-Poor Value Chain Development), and provide 
support, technical advice and backstopping for the Project’s other 
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development initiatives contained in Component 2 (Inclusion and 
Support for Value Chain Initiatives). It shall also assume direct 
responsibility for implementation of the following two activities under 
Sub-component 2(b), (Gender and Social Inclusion): (i) Service Provider 
Awareness and Training; and (ii) Gender/Social Inclusion Strategy/Tools 
Development. It shall also assume the lead role in guiding knowledge 
management activities under the Project and facilitate learning 
exchange and policy dialogue/response. As part of its responsibility for 
Component 1, it shall work with Agro Enterprise Centre (AEC) and act as 
a mentor to develop capacity of the organization to assume part of the 
responsibility for implementation as SNV phases out between the third 
and fourth Project Year. 

(c) AEC – is the institution charged with facilitating business development in 
the agricultural sector nationally, linked to the Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce and Industry (FNCCI). It shall also fulfil this role 
in the Project. The two officers seconded to the Project shall 
progressively assume responsibility for the business side of the value 
chain development. They shall work jointly with the SNV experts for the 
first three years and take over from them by 2012/13. By working with 
SNV, AEC shall build an understanding and capacity within the 
organization to manage the ‘inclusive business’ approach and become an 
active player in supporting value chain development. 

(d) Local NGOs/service providers – shall be responsible for a major part of 
Project implementation and be the main Project-designated experts 
implementing Project activities in the participating communities. 

(e) National NGO – shall provide higher level expertise and fulfil a 
supervision, oversight and capacity building function in relation to the 
local NGOs/service providers.  

(f) District Agriculture Development Offices (DADOs) – shall be the main 
point of contact within the participating Project districts. They shall play 
a major role in coordinating the work of the Project in the districts, 
facilitate the harmonization of the Project with the district development 
plans and help organize technical support from their crop and livestock 
officers. The district forest officers and district livestock officers shall 
fulfil a similar role for NTFP/MAPs and livestock respectively. The DADO 
shall also assume prime responsibility for implementing the District-
based Farming Systems/Food Security Facility under Sub-component 
2(c) and work with the PMU in determining the priority areas and 
infrastructure projects to be financed by the Project under the District 
Spatial Inclusion Fund. 

 
6. Project Funds.  The Project shall create under Component 2, three separate funds for 
supporting the development of value chains established under Component 1. Eligibility 
Guidelines and Procedures will be included in the Project Implementation Manual. 

(a) Production Inputs Fund.  As many of the farmers are too poor to be able 
to pre-finance the inputs needed for production of the high value 
commodities, the Project shall provide support to value chain groups in 
the form of a grant. This funding shall in turn be revolved at the group 
level in each value chain group to sustain a mechanism for supporting 
the supply of inputs. The local NGOs shall assume responsibility for 
providing assistance to value chain groups in establishing and managing 
the revolving funds. Additional guidance and oversight shall be provided 
by the Funds and Contracts Manager based in the PMU and the selected 
national NGO. The funding, to be released directly from the PMU to the 
group once the local NGO gives its approval, shall be made available 
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based on the proposed production plan as contained in the value chain 
business plan (agreed with the PMU and the participating 
agribusiness(es)). Each group shall set up an account in an approved 
bank to hold the revolving fund. 

 
(b) Value Chain Fund.  The purpose of the Value Chain Fund shall be to 

allow value chain groups to make essential investments to facilitate the 
production and subsequent primary processing/storage of the selected 
high value commodities. Based on the business plans developed under 
Component 1, the range of investments from this Fund could include 
small-scale infrastructure required to produce, store and carry out 
primary processing and simple conversion. The plans shall include: a full 
technical and financial assessment and justification for the investment; 
the constraints and/or opportunities that the investment addresses; the 
integration of the investment into the value chain and the value added; 
the contribution to be made by the value chain group members (at least 
10% shall be required) and the agribusiness; and the ownership, 
operation and maintenance arrangements for the 
infrastructure/equipment once in place. The Value Chain Fund shall be 
under the responsibility of the Funds and Contract Manager within the 
PMU. The support to groups involved in a value chain investment project 
(infrastructure, equipment, or a combination) shall rest with the local 
NGOs. A funds consultative committee shall be set up to review all 
submissions for utilization of the funds – this committee shall also fulfil 
the same function for the District/Spatial Inclusion Fund. The members 
of the committee shall be proposed by the PMU, in consultation with 
MOAC and IFAD, to be submitted to the PSC for approval. 

 
(c) District Spatial Inclusion Fund.  To facilitate the participation of more 

remote communities in value chain activities, and promote spatial 
equity, a matching grant fund shall be established to finance 
infrastructure to improve accessibility to those areas that have been 
identified as having high potential for high value commodities, 
particularly NTFPs/MAPs. The types of infrastructure foreseen include 
simple bridges, pulley traversing systems, and ropeways. The 
establishment of the District Spatial Inclusion Fund shall be initiated 
through a series of working sessions held between the regional offices 
(agriculture, forestry and livestock) and participating districts with the 
PMU to assess which of each district’s remote communities shall have 
the best potential for producing high value products if their access were 
to be improved through the construction of simple bridges or other 
structures. The funds shall be provided by the Project on a matching 
grant basis with the communities guaranteeing 10% and the 
districts/Village Development Committees providing another 10% from 
their development funds. 

 
7. Project Implementation Manual.  The PMU shall finalise the Project 
Implementation Manual (PIM) and shall submit the PIM to IFAD for no objection and 
to the PSC for approval.  
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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 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 of Eligible 
Expenditures to be 

financed 

 
I. Vehicles and Equipment 

 
50 000 

 
50 000 

 
85% or 100% net of tax for 

imported vehicles 

II. Studies. Surveys, Training, 
 and Workshops 
 

850 000 850 000 85% 

III. Service Provider Contracts 
 

1 250 000 1 250 000 75% 

IV. Funds 1 650 000 1 650 000 100%, excluding 
Government and beneficiary 

contribution where 
applicable 

V. Recurrent Costs    

 a. Salaries 270 000 270 000 100% net of Government 
staff positions 

 b. Operation and  
  Maintenance 
 

200 000 200 000 85% 

VI. Unallocated 480 000 480 000  

TOTAL 4 750 000 4 750 000  

 
 
(b) Expenditures from the Loan and Grant are to be shared pari-passu at the ratio of 50:50 
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
In accordance with Section 12.01(a) (xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in 
whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from the Loan and/or 
Grant Account if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of any covenant set 
forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Project: 
 
1. Gender.  The Borrower/Recipient shall ensure that women beneficiaries shall be 
represented in all Project activities and that they receive appropriate benefits from the Project 
outputs. 
 
2. Tax Exemption.  The Borrower/Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt the 
proceeds of the Loan and the Grant from all taxes. Any taxes which the Project is nonetheless 
obliged to pay shall be promptly reimbursed by the Borrower/Recipient. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Tenth Year Plan and Interim Three Year Plan 

National Agricultural Policy 

IFAD reference documents 

Project Design Document, Appendices and Annexes 
COSOP 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 

 

Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 
Goal  
The overall goal is the reduction of poverty and 
vulnerability of women and men in hill and mountain 
areas of the Mid-Western Development Region  

* No of hhs with improvement in household assets 
ownership index [RIMS indicator] 
* % reduction in prevalence of child malnutrition 
(weight for age) [RIMS indicator] 

RIMS Impact Assessments  
Outcome Surveys including 
Household Income and 
Expenditure Surveys 

Nepal has a stable social and economic climate 
that is conducive to value chain development 
Larger policy and institutional environment 
remains favourable 

Purpose 
Rural poor, especially women and marginal groups, are 
integrated in high value agriculture and NTFP/MAP 
value chains and markets and have improved income, 
employment opportunities and ability to respond to 
market demand and opportunities based on marketing 
agreements with private agribusiness  

*  % and number of producers in the project area 
reporting increased incomes by gender, social group, 
district (target 13 500 hh or 81,000 direct beneficiaries) 
* Change in % and volume of surplus agricultural 
production and NTFP/MAPs marketed profitably by 
participating producers and traders 

Project baseline, Mid-term and 
impact surveys 
Annual Outcome level 
assessments 
Government and FNCCI statistics 
at district, regional and national 
level 

Demand for high value commodities is sufficient 
to realize the projected development of pro-poor 
value chains and the subsequent productive and 
profitable partnerships 
Continued commitment of Government of Nepal 
to facilitate commercialization of agriculture 
through market led approaches  

Objectives 
Component 1.To facilitate mutually beneficial and 
profitable production and marketing arrangements 
between poor and marginal producers of high value 
commodities and agri-businesses 
Component 2. Small poor farmers and other rural 
producers benefit from sustainable increases in volume 
and value of production of as a result of improved 
production/collection, value addition and sales of high 
value niche market products and strengthened local 
capacity for market driven initiatives 

* 60% of contractual relationships between producer 
groups and agribusinesses/market operators operating 
after two years (based on 1000 contracts supported by 
business plans, assuming 2 contracts per producer 
group) 
* % of poor and marginal producers entering into high 
value commodity contractual arrangements with 
agribusinesses each year (target 750 hhs per VC) 
*  Number of farmers reporting production/yield 
increases in high value niche market commodities  

 Project baseline and impact 
surveys 
Annual Outcome Assessments 
Value Chain Baseline and 
completion Assessments 
Qualitative post-intervention 
assessments (case studies), 
Special Studies/ assessments 
Government and AEC/FNCCI 
statistics  

Agribusinesses, traders and agro-processors 
expand activities in a manner that benefits the 
project’s poor producers 
Agribusinesses are and continue to be interested 
in developing and entering into contracts with 
poor producers from Mid-Western Region 
The terms of trade for producers of agricultural, 
NTFP/MAPs commodities remain favourable and 
increase their returns from high value products 

Outputs 
Output 1.1 Contractual arrangements between 
producers groups and agribusinesses functioning 
effectively, sustainably and benefiting both parties in 
targeted value chains   
Output 1.2 Strengthened institutional capacity for 
delivery and facilitation of market opportunities, 
information and support services   
Output 1.3 Women, dalits, janajatis and other poor and 
vulnerable groups well represented, actively involved 
and benefiting from participation in project value chains 
Output 2.1 Small scale producers organized in groups, 
with a high proportion of women and vulnerable groups, 
are better able to respond to market demand and 
opportunities 
Output 2.2 High portion of risk adverse 
persons/households and landless in project 
communities participate in the project 
Output 2.3 volumes of agricultural commodities and 
NTFPs/MAPs are being produced in the quantities and 
qualities specified in contracts with agribusinesses 

* 750 contractual agreements established and 
sustained for three years for a subset of about 18 
value chains (on basis of 18 VC assessments & 
analysis and 1 000 VC contracts)  
* 60% women participate and benefit from the project 
* At least 25% Dalits, Janajatis and other minorities 
participate and benefit from the project  
* At least 500 producer marketing groups formed/ 
strengthened and operational   
* No of people trained in post production, processing 
and marketing. (minimum of 1,450 lead farmers) 
* 10% of producers in value chain groups amalgamate 
into cooperatives 
* 800-900 risk averse persons/households have joined 
value chain groups and participate in the project 
* At least 2 500 people receiving vocational training 
consisting of at least 60% women 
* 500 value chain groups report incremental sales of 
high value commodities as stipulated in contracts with 
agribusinesses  

Annual Outcome Assessments 
Baseline and completion Value 
Chain Studies 
Qualitative post-intervention 
assessments (case studies), 
Special Studies/ assessments 
Project progress reports, 
Government, AEC reports 
 

Farmers groups identified and selected are 
willing to participate in project activities. 
Assumes that private sector will be able to make 
available the inputs needed for these 
commodities 
There is sufficient demand for the high value 
commodities that can be produced in the project 
area  
Road network development allows reaching out 
remote communities 
 



 




