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Lesson 10: Energy MRV System Requirements (56 slides) 
The importance of MRV systems is how they can support the country in transparently, consistently and accu-
rately measure, report and verify its emissions and removals. To build working MRV systems, we need different 
players from government to end-users (usually industries) to have a common understanding of the requirements, 
and how they affect their activities. MRV of the Energy sector is particularly important as, outside of AFOLU 
sector, Energy is the most important contributor to emissions within the country. Furthermore, these emissions 
will continue to increase in the future to meet the country’s ever-growing residential and industrial demand.

Slide 1:  MRV systems first help in assessing what data and information needs to be measured, whose responsi-
bility it is to measure, how frequently they measure this, how they report this, who they report this, how frequent-
ly do they report this, and ultimately how can they ensure that this data and information they provide is accurate. 

Slides 2: The various elements of the MRV system. The requirements, while are driven from the international 
stage, they have to be localised, and integrated into existing systems so as not to make them a burden to all the 
stakeholders involved.

Slide 3: This slide gives a representation of the current MRV requirements of the country, which are more less 
transferred to the new regimen under the Paris Agreement.

Slide 4: One of the key elements to have a country consistently measure, report and verify its emissions are clear 
institutional arrangements. This is where the coming CBIT project will help in identifying and formalizing the 
roles and responsibilities of the key entities so that the GHG inventories and other necessary reports are produced 
consistently by the country in the future.

Slide 5: Each of the report that is prepared by the country will go through this cycle. Countries can build from 
existing GHG Inventory, national communication and biennial update report systems experiences, and the iden-
tified human, financial and technical gaps. These focusing the limited.

Slide 6: The benefits of MRV system go beyond just greenhouse gas emissions and removals measurement; these 
can help the country make correct decisions for all their policies. The MRV system serves not just UNFCCC or 
Paris Agreement, but also the general decision making of the country.

Slide 7: Milestones and key mandates under the Paris Agreement are indicated here.

Slide 8: Reporting systems under UNFCCC have been dealt as separate projects, with separate institutional 
arrangements, technical working groups, templates and tools and institutions and departments having to have 
separate data sharing agreements. 

Slide 9: Under the enhanced transparency framework a single national MRV system, with set institutional ar-
rangements, data sharing agreements and data and information collection templates help produce all the neces-
sary reports under the Paris Agreement.

Slide 10: Synchronized systems for reporting help in simplifying the data collection systems, and can be used to 
gather data on support and finance to match it with the areas where it has to be focused on.

Slide 11: The benefits of MRV system.

Slide 12: Our understanding of the scale and sources greenhouse gas emissions comes from inventory exercises, 
such as the ones all Parties undertake as a core element of their national communications to the UNFCCC. The 
guidelines were developed over several years of research. The UNFCCC / Paris Agreement secretariat will then 
do a global stock-take every 5 years or so to analyse where we as a globe are going towards achieving the aims.

Slide 13: The GWP values from the IPCC fifth assessment report. The GTP values are not currently used.

Slide 14: Reporting guidance, as per the modalities, procedures, and guidelines as agreed at Katowice in 2018.

Slide 15: Re-calculations may be needed for several reasons which include: available data has changed; previous 

method was not good practice; a source category has become key; cannot transparently reflect mitigation; inven-
tory capacity increased; new methods become available; new sources identified; errors corrected. The need to be 
done transparently, and the impact of such re-calculations on overall trends.

Slide 16: The common reporting tables are being agreed upon by the COP/MOP, but it means that countries have 
to quickly enhance their internal capacities to use them. The agriculture, forestry and other land use (AFOLU) 
sector has now been split into Agriculture and Land-use, land-use change and Forestry (LULUCF). 

Slide 17: In addition to the basket of six greenhouse gases that are the focus of reporting under the UNFCCC, 
as well as compliance with the Kyoto Protocol, there are other direct and indirect GHGs, as well as “climate 
forcers” such as black carbon.  While these other gases can be important, especially in terms of near-term warm-
ing, the six gases here are the predominant climate forcers and the focus of mitigation analysis. The flexibilities 
offered to developing countries that need it in the context of their abilities under the Paris Agreement’s enhanced 
transparency framework modalities, procedures and guidelines, a country like Myanmar can opt to report only 
the 4 gases, but have in place an improvement mechanism in place to expand further in future as per need.

Slide 18: Countries have shorter time period before they need to report. However, to meet the reporting obliga-
tions under the Paris Agreement, i.e. the first report by 2024, countries need to have all the systems in place by 
end of 2021.

Slide 21: The scope of Energy sector as described under the IPCC 2006 Guidelines.

Slide 22: This diagram shows the various sub-categories of emissions under the main sector. Not all of these are 
relevant to a country, and getting the necessary data and information to cover 100% of this information is very 
difficult even for a most advanced country. Therefore, a country must prioritize its time, effort and money to 
focus only on those components. 

Slide 23: Fuel combustion is one the most important contributors of GHG emissions from country.

Slide 24: There are no idea fuel with 100% carbon content that will undergo 100% combustion. There will al-
ways be unburnt residue.

Slide 25: The emission factor is the quantity of CO2 that is emitted for per unit of fuel. It is expressed as tonnes 
of CO2. For other GHGs, multiplying their emission factors with the global warming potential, gives tonnes of 
CO2 equivalents.

Slide 26: These are the primary types of fuels

Slide 27: Converting all fuels into energy content equivalents avoids comparison issues of weights vs volume 
vs densities etc. Gross calorific value (GCF) contains the heat of conversion of water as well, which needs to be 
avoided, and hence the net calorific value (NCV) is used as the basis for calculations. Refer to slide 29.

Slide 30: Tier 1 is the most simples with Tier 3 being the most complex. The country has to choose which meth-
od will be best suit its resources, but eventually all countries should move towards at least Tier 2 systems. The 
country has to prioritize which activity data it wants to improve into Tier 2 systems.

Slide 31: There are several types of biomass resources, which include:

 6 Forestry crops and residues
 6 Agricultural crops and residues
 6 Sewage
 6 Industrial residues
 6 Animal residues
 6 Municipal solid waste

Slide 32: Road transport is a major contributor to the country’s economy. The Ministry of Transport and Com-
munications has identified few challenges, issues and priorities for deploying smart technologies to mitigation 
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GHG emissions in the Transport sector. For more information, please CLICK. 

To move to a Tier 2 system, the country has to focus on again prioritizing the sub-sectors where there are more 
emissions, and then improve the activity data collection and conduct emission factor studies.

Slide 33: Emissions from the aviation sector under CORSIA, and is quite elaborate and well-set MRV system 
of its own. This is possible because the system is more advanced than other forms of transport, and has limited 
number of control points. However, such a system can be deployed to cover other forms of transport as well.

Slide 34: Municipal solid waste can be used as fuel after being compacted into what is called refuse-derived-fuel 
(RDF). However, the calorific value of such fuel would depend on the types of material going into its manufac-
ture, hence a more frequent monitoring of the RDF is warranted. Industrial waste, at least the liquid waste, is 
relatively consistent in its calorific values variation.

သင်ခန်းစာ-၁၀ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ MRV စနစ်၏လိုအပ်ချက်များ

 

	 MRV	 စနစ်များ၏	 အရေးပါမှုကို	 နိုင်ငံများအရနဖြင့်	 ၎င်းတို့၏	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့	 ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်	 စုပ်ယူမှုများကို	
ပေင့်လင်းဖမင်သာမှု၊	တသမတ်တည်းကျမှု၊	တိကျမှန်ကန်စော	တိုင်းတာမှုများ၌	အတည်ဖပုရထာက်ပံ့ရပးနိုင်ဖြင်း	 ဖြစ်သည်။	MRV	
စနစ်	ြိုင်မာရအာင်တည်ရောက်ောတေင်	ကျွန်ုပ်တို့အရနဖြင့်	လိုအပ်ြျက်များနှင့်	၎င်းတို့၏လုပ်ရောင်မှုများအရပါ်	မည်သို့အကျ ိုး
သက်ရောက်သည်ကို	နားလည်ေန်	အစိုးေမှ	ရနာက်ေုံးသုံးစေဲသူများအထိ	(များရသာအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ)	ပါဝင်ပတ်သက်
သူ	အမျ ိုးမျ ိုး	လိုအပ်ပါသည်။	စေမ်းအင်ကဏ္ဍ၏	MRV	သည်အထူးအရေးကကီးသည်၊	အရြကာင်းမှာ	AFOLU	ကဏ္ဍ	အဖပင်ဘက်တေင်
	စေမ်းအင်သည်	တိုင်းဖပည်အတေင်း	မှန်လုံအိမ်ထုတ်လွှတ်မှုအတေက်	အရေးပါေုံးကဏ္ဍဖြစ်သည်။	ထို့အဖပင်	ဤထုတ်လွှတ်မှုသည်
	 နိုင်ငံ၏	 လူရနအိမ်	 စဉ်ေက်မဖပတ်တိုးပေားလာမှု	 နှင့်စက်မှုလိုအပ်ြျက်ကို	 ဖြည့်ေည်းေမှုရြကာင့်	 အနာဂတ်တေင်	 ေက်လက်
တိုးပေားလာလိမ့်မည်။

Slide 1:	 MRV	 စနစ်သည်	 မည်သည့်အြျက်အလက်နှင့်	 သတင်းအြျက်အလက်များကို	 တိုင်းတာေန်လိုအပ်သည်၊	 မည်သူ
သည်	 တိုင်းတာေန်	 တာ၀န်ေှိသည်၊	 အကကိမ်အရေ	 အတေက်	 မည်မျှတိုင်းတာသည်၊	 မည်သို့/မည်သူ	 အစီေင်ြံသည်၊	 ၎င်းတို့က
	ဘယ်ရလာက်	မြကာြဏအစီေင်ြံြကသလဲ၊	ရနာက်ေုံးတေင်	၎င်းတို့ရပးသည့်	အြျက်အလက်များနှင့်	သတင်းအြျက်အလက်
များသည်	တိကျမှန်ကန်မှုေှိရစေန်	မည်သို့ရသြျာရအာင်	လုပ်နိုင်မလဲ	ေိုသည်ကို	အကဲဖြတ်ေန်အတေက်	ပထမေုံး	အကူအညီ
ရပးသည်။

Slides 2:	MRV	စနစ်၏	လုပ်ငန်းစဉ်။	လိုအပ်ြျက်များကို	နိုင်ငံတကာအေင့်မှ	ရမာင်းနှင်ရနစဉ်	သက်ေိုင်သူများအားလုံးအရပါ်
	 ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး	 မဖြစ်ရစေန်	 ၎င်းတို့ကို	 မိမိနိုင်ငံ/ရေသ	ကိုက်ညီရအာင်ဖပုလုပ်ပပီးမှ	လက်ေှိစနစ်များနှင့်ရပါင်းစပ်ရောင်ေွက်ေန်
	လိုအပ်သည်။

Slide 3:	ဤSlideသည်	ပါေီသရဘာတူညီြျက်အေ	regimen	အသစ်သို့	ရဖပာင်းလဲေသည့်	နိုင်ငံ၏	လက်ေှိ	MRV	လိုအပ်ြျက်များ
ကို	ကိုယ်စားဖပုသည်။

Slide 4:	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်	 ၎င်း၏	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့	 ထုတ်လွှတ်မှုများကိုတိုင်းတာေန်၊	 အစီေင်ြံေန်နှင့်	 အတည်ဖပုေန်
အတေက်	အဓိကကျရသာအြျက်များအနက်	မှတစ်ြုမှာ	ေှင်းလင်းသည့်	အြေဲ့အစည်းေိုင်ော	အစီအစဉ်များ	ဖြစ်ပါသည်။	လာမည့်
	CBIT	စီမံကိန်းသည်	အြေဲ့အစည်းများ၏	အဓိက	အြန်းကဏ္ဍ	နှင့်တာ၀န်၀တ္တေားများကို	ရြာ်ထုတ်ောတေင်	အရထာက်အကူဖပု
လိမ့်မည်။	သို့မှသာ	GHG	မှန်လုံအိမ်ဓတ်ရငေ့	စုပ်ယူမှု	မှတ်တမ်းများနှင့်	အဖြားလိုအပ်ရသာ	အစီေင်ြံစာများကို	ရနာင်အနာဂတ်
တေင်	နိုင်ငံမှ	တသမတ်တည်း	ထုတ်ရဝနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Slide 5:	နိုင်ငံများမှ	ဖပင်ေင်ေရသာ	အစီေင်ြံစာတစ်ြုစီသည်	ဤSlideပါ	Cycle	အတိုင်း	ဖပင်ေင်ရောင်ေွက်သေားေမည်	ဖြစ်သည်
။	နိုင်ငံများအရနဖြင့်	လက်ေှိ	GHG	စာေင်း၊	အမျ ိုးသားေက်သေယ်မှု	အစီေင်ြံစာနှင့်နှစ်နှစ်တစ်ကကိမ်	ြကားဖြတ်အစီေင်ြံစာများမှ
	ရြာ်ထုတ်ထားရသာ	စနစ်များနှင့်	အရတေ့အကကုံများမှ	လူ့စေမ်းအား	အေင်းအဖမစ်၊	ဘဏ္ဍာရငေ	နှင့်	နည်းပညာကောဟြျက်များမှ	
တည်ရောက်နိုင်ပါသည်။	၎င်းတို့သည်	အကန့်အသတ်ေှိသည်	

Slide 6:	MRV	စနစ်၏	အကျ ိုးရကျးဇူးများသည်	မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်	စုပ်ယူဖြင်းကို	တိုင်းတာဖြင်းထက်	ရကျာ်
လေန်ပါသည်။	 ၎င်း	 MRV	 စနစ်သည်	 နိုင်ငံများအား	 ၎င်းတို့၏	 မူဝါေများအတေက်မှန်ကန်ရသာေုံးဖြတ်ြျက်များြျနိုင်ေန်ကူညီ
နိုင်သည်။	 MRV	 စနစ်သည်	 UNFCCC	 သို့မဟုတ်	 ပါေီသရဘာတူညီြျက်သာမကဘဲ	 နိုင်ငံ၏	 အရထေရထေေုံးဖြတ်ြျက်ြျမှုတေင်
လည်း	ပါဝင်ရောင်ေွက်နိုင်သည်။

Slide 7:	 ပါေီသရဘာတူညီြျက်ရအာက်ေှိ	 သမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်	 အဓိကလုပ်ပိုင်ြေင့်များကို	 ဤရနောတေင်	 ရြာ်ဖပထားသည်။	
ပထမ	BTR	နှင့်	ရနာက်ေုံး	BUR	တို့မှာ	၂၀၂၄	နှစ်ကုန်	တေင်	တင်ဖပေမည်ဖြစ်ပါသည်။

Slide 8:	UNFCCC	အေ	အစီေင်ြံဖြင်းစနစ်များကို	သီးဖြားစီမံကိန်းများအဖြစ်	သတ်မှတ်ထားသည်။	သီးဖြားအြေဲ့အစည်းေိုင်ော
	အစီအစဉ်များ၊	နည်းပညာေိုင်ောအြေဲ့များ၊	templates	နှင့်	tools	နှင့်	အြျက်အလက်ြေဲရဝမှု	သီးဖြား	သရဘာတူညီြျက်များေှိ
ေန်	လိုအပ်သည့်အြေဲ့အစည်းများနှင့်ဌာနများ။	

Slide 9:	ပေင့်လင်းဖမင်သာမှု	မူရဘာင်ရအာက်တေင်	သတ်မှတ်ထားရသာ	အြေဲ့အစည်းေိုင်ော	အစီအစဉ်များ၊	အြျက်အလက်မျှရဝ
ဖြင်းေိုင်ော	သရဘာတူညီြျက်များနှင့်	အြျက်	အလက်နှင့်	သတင်းအြျက်အလက်	စုရောင်းဖြင်း	ပုံစံများပါ၀င်ရသာအမျ ိုးသား	
MRV	စနစ်တစ်ြုတည်းသည်	ပဲေစ်သရဘာတူညီြျက်အေ	လိုအပ်ရသာ	အစီေင်ြံစာများ	အားလုံးကို	ထုတ်ရပးသည်။

https://www.unescap.org/sites/default/files/Country%20presentation%20-%20Myanmar_2.pdf
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Slide 10:	အြျက်အလက်စုရောင်းဖြင်းစနစ်များကို	ရိုးေှင်းရစေန်အတေက်	ရေတာများ	ရတာင်းြံောတေင်	တစ်ပပိုင်တည်းထပ်တူ
ညီသည့်စနစ်များ၊	အရထာက်အပံ့နှင့်	ေန်ပုံရငေေိုင်ော	အြျက်အလက်များ	စုရောင်းေန်အတေက်	၎င်းတို့	အာရုံစိုက်ေမည့်	ဧေိယာ
များနှင့်	ကိုက်ညီေန်အသုံးဖပုနိုင်သည်။

Slide 11:	MRV	စနစ်၏အကျ ိုးရကျးဇူးများ

Slide 12:	ကျွန်ုပ်တို့	နားလည်သည့်	စာေင်းရကာက်ယူမှု	ရလ့ကျင့်ြန်းများမှလာသည့်	မှန်လုံအိမ်	ဓာတ်ရငေ့ထုတ်လွှတ်မှု	ပမာဏ
နှင့်	အေင်းအဖမစ်များကို	ပါတီများအားလုံး	UNFCCC	သို့	တင်ဖပေသည့်	၎င်းတို့၏	အမျ ိုးသားေက်သေယ်မှုအစီေင်ြံစာ၏	အဓိက
	 အစိတ်အပိုင်း	 တစ်ြုအဖြစ်	 ပါတီများအားလုံးတာ၀န်ယူသည်။	 နှစ်ရပါင်းများစော	 သုရတသနဖပုမှုများမှ	 လမ်းညွှန်ြျက်များ
ကို	 ရြာ်ထုတ်နိုင်ြဲ့သည်။	 UNFCCC	 /	 Paris	 သရဘာတူညီြျက်၏	 အရထေရထေအတေင်းရေးမှူးဌာနအရနဖြင့်	 ကမ္ဘာလုံးေိုင်ော	
ေည်မှန်းြျက်ပန်းတိုင်သို့	ရောက်ေန်	မည်သည့်ရနောတေင်	နိုင်ငံများအရနဖြင့်	ရောင်ေွက်ရနသည်ကို	ေန်းစစ်	နိုင်ေန်အတေက်		၅	
နှစ်တစ်ကကိမ်ြန့်	global	stock-take	ကို	လုပ်ရောင်လိမ့်မည်။

Slide 13:	IPCC	ပဉ္စမအကဲဖြတ်အစီေင်ြံစာမှ	GWP	တန်ြိုးများ။	GTP	တန်ြိုးများကို	လက်ေှိ	အသုံးမဖပုရသးပါ။

Slide 14:	 2018	 ြုနှစ်	 Katowice	၏	သရဘာတူညီြျက်များအေ	ပုံစံများ၊	လုပ်ထုံးလုပ်နည်း	 များ	 နှင့်	လမ်းညွှန်ြျက်များအေ
	လမ်းညွှန်မှုကို	အစီေင်ြံဖြင်း

Slide 15:	 ယြင်နည်းလမ်းသည်	 ရကာင်းရသာအရလ့အကျင့်	 မဟုတ်ပါ။	 အေင်းအဖမစ်အမျ ိုးအစား	 ရသာ့ြျက်ဖြစ်လာသည်
။	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့ရလျှာ့ြျရေးကို	 ပေင့်လင်းဖမင်သာစော	 မရောင်ဖပန်ဟပ်နိုင်ပါ။	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့စစ်တမ်း	 ရကာက်ယူမှု
နှင့်	တေက်ြျက်မှုကို	 စေမ်းရောင်ေည်	တိုးဖမှင့်ဖြင်း၊	အေင်းအဖမစ်အသစ်များကို	 ရြာ်ထုတ်ဖြင်း၊	အမှားများ	 ဖပင်ေင်ဖြင်း	 စသည့်
အရြကာင်းဖပြျက်များစောအတေက်	 ဖပန်လည်တေက်ြျက်ေန်	 လိုအပ်ရကာင်းလိုအပ်နိုင်သည်။	 ပေင့်လင်းဖမင်သာမှုေှိစော	 ရောင်ေွက်
ေန်	လိုအပ်ဖြင်းနှင့်	လွှမ်းခြုံဖြစ်စဉ်များအရပါ်	ဖပန်လည်တေက်ြျက်ဖြင်း၏	သက်ရောက်မှုများ။

Slide 16:	 COP/	MOP	မှ	သတင်းအြျက်အလက်/	အစီေင်ြံစာများကို	သရဘာတူ	လက်ြံသည်။	သို့ရသာ်	 နိုင်ငံများအရနဖြင့်
	၄င်းတို့ကို	အသုံးဖပုေန်	သူတို့၏စေမ်းရောင်ေည်	 ဖမှင့်တင်ေန်လိုအပ်သည်ကို	ေိုလိုသည်။	စိုက်ပျ ိုးရေး၊	သစ်ရတာနှင့်	အဖြားရဖမ
အသုံးြျမှု	ကဏ္ဍကို	ယြုအြါ	စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့်	ရဖမအသုံးြျမှု၊	ရဖမအသုံးဖပုမှု	ရဖပာင်းလဲမှုနှင့်	သစ်ရတာ	(LULUCF)	အဖြစ်ြေဲဖြား
ထားသည်။

Slide 17:	 UNFCCC	 အေ	 အစီေင်ြံေန်	 အဓိကအာရုံစိုက်သည့်	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့ရဖြာက်ြု	 ထည့်သေင်းဖြင်းအဖပင်	 ကျ ိုတို
သရဘာတူညီြျက်ကိုလိုက်နာဖြင်းအတေက်	 အဖြားတိုက်ရိုက်နှင့်	 သေယ်ဝိုက်မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့များ၊	 ကာဗေန်နက်ကဲ့သို့ရသာ	 “
ောသီဥတု	ေိုးေွားရစရသာအောများ”	များလည်း	ေှိသည်။		အေိုပါအဖြားဓာတ်ရငေ့များ	အထူးသဖြင့်	near-term	warming	အေို
အေ	 အရေးပါနိုင်သည်ဟုေိုောတေင်	 မှန်လုံအိမ်	 ဓာတ်ရငေ့ရဖြာက်ြုသည်	 ောသီဥတုရဖပာင်းလဲမှုကိုရလျှာ့ြျရေးေန်းစစ်ောတေင်	
အဓိကထားသည့်ကနဉီးလွှမ်းမိုးမှုေှိရသာ	ောသီဥတုေိုးေွားရစရသာအောများဖြစ်ြကပါသည်။	ပါေီသရဘာတူညီြျက်၏	ပေင့်လင်း
ဖမင်သာမှု	 မူရဘာင်ပုံစံများ၊	 လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်	 လမ်းညွှန်ြျက်များအေ	 	 စေမ်းရောင်ေည်ပိုင်းအေ	 လိုအပ်ြျက်ေှိရသာ	
ဖမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့	ြေံ့ပြိုးေဲနိုင်ငံများအတေက်ရပးအပ်ထားရသာ	ရဖပာင်းလေယ်ဖပင်လေယ်ေှိမှုများအေ၊	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်	ဓာတ်ရငေ့
	၄	မျ ိုးကိုသာ	အစီေင်ြံေန်	ရေွးြျယ်နိုင်သည်။	သို့ရသာ်	အနာဂတ်တေင်	ထပ်မံတိုးြျဲ့နိုင်ေန်အတေက်	တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြု
ေှိေန်	လိုအပ်ပါသည်။			

Slide 18:	နိုင်ငံများသည်	အစီေင်ြံနိုင်ရေးအတေက်	လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ေမည့်	အြျနိ်တိုရတာင်းပါသည်။	သို့ရသာ်	ပဲေစ်သရဘာတူ
ညီြျက်အေ	 အစီေင်ြံဖြင်း	 တာဝန်ဝတ္တေားများကို	 ဖပည့်မီေန်အတေက်	 (ေိုလိုသည်မှာ	 ၂၀၂၄	 ြုနှစ်တေင်	 ပထမေုံးတင်ဖပေမည့်	
အစီေင်ြံစာ)	၂၀၂၁	ြုနှစ်အကုန်တေင်	နိုင်ငံများအရနဖြင့်	စနစ်အားလုံး	ေှိေန်လိုအပ်သည်။

Slide 21:	IPCC	2006	လမ်းညွှန်ြျက်များတေင်	ရြာ်ဖပထားသည့်	စေမ်းအင်ကဏ္ဍ၏	နယ်ပယ်	အတိုင်းအတာများ။

Slide 22:	ဤပုံသည်	အဓိကကဏ္ဍအလိုက်	ထုတ်လွှတ်မှုအမျ ိုးအစားြေဲအမျ ိုးမျ ိုးကို	ဖပသသည်။	ဤအောအားလုံးသည်	နိုင်ငံတစ်
ြုနှင့်	သက်ေိုင်မှုမေှိပါ။	လိုအပ်ရသာ	အြျက်	အလက်နှင့်	သတင်းအြျက်အလက်များကို	၁၀၀%	ရသာ	သတင်းအြျက်အလက်	
များကို	ေယူေန်သည်	ြေံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံများအတေက်ပင်	အလေန်ြက်ြဲသည်။	ထို့ရြကာင့်	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်	ယင်းတို့၏	အစိတ်အပိုင်း
များကိုသာ	အာရုံစိုက်ေန်အတေက်	၎င်း၏	အြျနိ်၊	အားစိုက်မှုနှင့်	ရငေကို	ဦးစားရပးေမည်။

Slide 23:	ရလာင်ကျွမ်းဖြင်းသည်	နိုင်ငံမှ	မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့	ထုတ်လွှတ်မှု၏	အရေးကကီးရသာ	ပံ့ပိုးသူ	ဖြစ်သည်။

Slide 24:	၁၀၀%	ရလာင်ကျွမ်းနိုင်သည့်	ကာဗေန်	၁၀၀%	အဖပည့်ပါဝင်သည့်	ရလာင်စာမေှိပါ။	မရလာင်ကျွမ်းရသာ	အကကင်းအကျန်
များ	အပမဲတမ်းကျန်ေှိလိမ့်မည်။

Slide 25:	ရလာင်စာတစ်ယူနစ်မှ	ထုတ်လွှတ်ရသာ	ကာဗေန်ေိုင်ရအာက်ေိုေ်	ပမာဏသည်	ထုတ်လွှတ်မှုရဖမှာက်ရြာ်ကိန်း	(emis-
sion	 factor)	 ပင်ဖြစ်ပါသည်။	 ၎င်းကို	ကာဗေန်ေိုင်	 ရအာက်ေိုက်တန်ဖြင့်	 ရြာ်ဖပပါသည်။	အဖြားရသာ	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့များ
	အတေက်မူ	၎င်းတို့၏	ကမ္ဘာကကီးပူရနေးမှုကို	ဖြစ်ရစနိုင်ရသာ	အလားအလာေှိတန်ြိုး	(ပမာဏ)	ကို	ထုတ်လွှတ်မှု	ရဖမှာက်ရြာ်ကိန်း
နှင့်	ရဖမှာက်လိုက်ရသာအြါ	ကာဗေန်ေိုင်ရအာက်ေိုေ်နှင့်	တူညီသည့်	တန်ပမာဏကို	ေေှိပါမည်။

Slide 26:	ေါရတေကရတာ့	အဓိကကျရသာရလာင်စာအမျ ိုးအစားများဖြစ်ြကပါသည်။	

Slide 27:	ရလာင်စာအားလုံးကို	စေမ်းအင်ပါဝင်မှုပမာဏတူများအဖြစ်	ရဖပာင်းလဲလိုက်ဖြင်း	က	အရလးြျနိ်၊	ထုထည်၊	သိပ်သည်း
ေစသည့်	အောများကို	နှိုင်းယှဉ်ရနေဖြင်း	ဖပဿနာမှ	ကင်းရဝးရစပါသည်။	စုစုရပါင်းကယ်လိုေီတန်ြိုး	(GCV)	တေင်	(ထည့်သေင်း
	 တေက်ြျက်ဖြင်းမဖပုေရသာ)	 ရေကိုရဖပာင်းလဲောတေင်	 ကုန်ေုံးသည့်အပူဓာတ်	 ပါဝင်ရနပပီး	 ၎င်းအပူဓါတ်ကိုထည့်သေင်းဖြင်းမဖပု
သဖြင့်	အသားတင်ကယ်လိုေီတန်ြိုး	(NCV)	ကိုသာ	တေက်ြျက်မှုအရဖြြံအဖြစ်	အသုံးဖပုပါသည်။	slide	#29	ကို	ညွှန်းပါ။

Slide 30:	Tier	1	(တေက်ြျက်မှုအေင့်	၁)	သည်	အေှင်းလင်းေုံးဖြစ်ပပီး	Tier	3	မှာ	အရှုပ်ရထေးေုံးဖြစ်ပါသည်။	နိုင်ငံအရနဖြင့်	၎
င်းတေင်ေှိသည့်	အေင်းအဖမစ်များနှင့်	အသင့်ရတာ်ေုံးဖြစ်မည့်	နည်းလမ်းကိုသာ	ရေွးြျယ်ေမည်။	သို့ရသာ်	နိုင်ငံအားလုံးအရနဖြင့်	
ရနာက်ေုံးတေင်	Tier	2	စနစ်များအထိ	သေားနိုင်ရအာင်	ကကိုးပမ်းသင့်ပါသည်။	နိုင်ငံသည်	Tier	2	စနစ်များအဖြစ်	တိုးဖမှင့်ရောင်ေွက်
ေန်	လိုအပ်ရသာ	လုပ်ငန်းအြျက်အလက်များကို	ဦးစားရပးအေင့်သတ်မှတ်ထားေမည်ဖြစ်သည်။	

Slide 31:	ဇီဝဖေပ်ထုေင်းဖမစ်အမျ ိုးအစား	များစောေှိပါသည်။	၎င်းတို့မှာ-

 � သစ်ရတာပင်များနှင့်	သစ်ရတာထေက်ပစ္စည်းအကကင်းအကျန်များ

 � စုိက်ပျ ိုးရေးသီးနံှများနှင့်	သီးနံှပင်များမှထေက်ေိှသည့်အကကင်းအကျန်များ

 � မိလ္လာအညစ်အရြကးများ

 � စက်ရံုထေက်စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

 � တိေစ္ဆာန်အညစ်အရြကးများ

 � ပမို့ဖပမှထေက်ေိှရသာ	အစုိင်အြဲစေန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

Slide 32:	ကုန်းလမ်းပို့ရောင်ရေးသည်	နိုင်ငံ့စီးပေားရေးအတေက်	အဓိကအေင်းြံရသာအော	 ဖြစ်ပါသည်။	ပို့ရောင်ရေးနှင့်ေက်
သေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနသည်	 ပို့ရောင်ရေးကဏ္ဍတေင်	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငေ့ထုတ်လွှတ်မှု	 ရလျှာ့ြျရေးအတေက်	 ရြတ်မီနည်းပညာ
များကို	 အသုံးြျောတေင်	 ကကုံရတေ့နိုင်ရသာ	 စိန်ရြါ်မှုများ၊	 ဖပဿနာများနှင့်	 ဦးစားရပးများကို	 ြေဲဖြားေန်းစစ်ြဲ့ပပီးဖြစ်ပါသည်။	
https://www.unescap.org/sites/default/files/Country%20presentation%20-%20Myanmar_2.pdf

Slide 33:	အရသးစိတ်နှင့်	စနစ်တကျြျမှတ်ထားရသာ	ကိုယ်ပိုင်	MRV	စနစ်ေှိသည့်	CORSIA	ရအာက်တေင်	ရလရြကာင်းကဏ္ဍမှ
	ထုတ်လွှတ်မှုများကိုထည့်သေင်းတေက်ြျက်ပါသည်။	စနစ်သည်	အဖြားပို့ရောင်ရေးပုံစံများထက်	ပိုမိုအေင့်ဖမင့်ရသာရြကာင့်	ဖြစ်
နိုင်ရဖြပပီး	ထိန်းြျုပ်ရေးရနော	အရေအတေက်မှာအကန့်အသတ်ေှိပါသည်။	သို့ရသာ်	ထိုကဲ့သို့	 စနစ်တစ်ြုသည်	အဖြားပို့ရောင်
ရေးပုံစံများကိုပါ	ခြုံငုံမိရစေန်အတေက်	အသုံးြျနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Slide 34:	ပမို့ဖပအစိုင်အြဲစေန့်ပစ်အမှိုက်များကို	ြိသိပ်ပပီးရနာက်	စေန့်ပစ်အမှိုက်ရလာင်စာ	-	refuse-derived-fuel	(RDF)	အဖြစ်
ရဖပာင်းလဲ၍	ရလာင်စာအဖြစ်	အသုံးဖပုနိုင်ပါသည်။	သို့ရသာ်	အေိုပါ	ရလာင်စာ၏	ကယ်လိုေီတန်ြိုး	(အပူစေမ်းအင်တန်ြိုး)	သည်
	 ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်သို့	 ရောက်သေားသည့်	 အောဝတ္ထုများ၏	 အမျ ိုးအစားများရပါ်တေင်	 မူတည်သဖြင့်	 စေန့်ပစ်အမှိုက်ရလာင်စာ
	(RDF)	အား	မြကာြဏရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုအား	အရလးထားရောင်ေွက်ေမည်ဖြစ်ပါသည်။	စက်ရုံစေန့်ပစ်ပစ္စည်း	(အနည်းေုံး
အားဖြင့်	အေည်စေန့်ပစ်ပစ္စည်း)	၏	ကယ်လိုေီတန်ြိုး	အရဖပာင်းအလဲသည်	နှိုင်းယှဉ်လျှင်	တသမတ်တည်းေှိပါသည်။	
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