
    

 

Training Manual on Climate Change Monitoring/ Training Manual on Climate Change Monitoring/ 

Measuring, Reporting and VerificationMeasuring, Reporting and Verification

A 13-module course (26 hours) held between Dec. 23, 2019 - Nov. 13, 2020        A 13-module course (26 hours) held between Dec. 23, 2019 - Nov. 13, 2020        
at the Environmental Conservation Department, Nay Pyi Tawat the Environmental Conservation Department, Nay Pyi Taw

Jointly Prepared byJointly Prepared by

Environmental Conservation Department, Environmental Conservation Department, 
Australian Volunteers Program, and Australian Volunteers Program, and 

Global Green Growth InstituteGlobal Green Growth Institute

February 2021February 2021

Disclaimer: Training material has been prepared based on the CGE training materials on the nation-Disclaimer: Training material has been prepared based on the CGE training materials on the nation-
al GHG inventories. al GHG inventories. 



1

lesson 11lesson 11
IPPU mrv system requirementsIPPU mrv system requirements



2 3



4 5



6 7



8 9



10 11



12 13



14 15



16 17

IEA states that the direct CO2 intensity of crude steel has been relatively constant (within a 20% range) during the 
past two decades. Energy efficiency improvements spurred much of the reduction in recent years, returning CO2 
intensity to previous levels, but opportunities for further efficiency improvements will likely soon be exhausted. 
Thus, innovation in the upcoming decade will be crucial to commercialise new low-emissions process routes, 
including those integrating CCUS and hydrogen, to realise the long-term transformational change required.

Slide 16: Tier 1 systems are based on national averages, rather than actual measured/reported values of produc-
tion data.

Slide 17: There are several technologies used to produce iron and steel, and these default emission factors are 
used for Tier 1 systems. Tier 2 systems are appropriate when there is access to national data on the use of process 
materials for iron and steel production, sinter production, pellet production, and direct reduced iron production.

Slide 18: The primary aluminium production process has been identified as the largest anthropogenic source 
of emissions of two perfluorocarbons (PFCs): tetrafluoromethane (CF4) and hexafluoroethane (C2F6). Prima-
ry aluminium is produced using the Hall-Héroult electrolytic process, where the smelting pot itself acts as the 
electrolysis cell during the reduction process. When the alumina ore content of the electrolytic bath falls below 
critical levels required for electrolysis, rapid voltage increases occur, termed “anode effects”. Anode effects 
cause carbon from the anode and fluorine from the dissociated molten cryolite bath to combine, producing CF4 
and C2F6. The frequency and duration of anode effects depend primarily on the pot technology and operating 
procedures. Emissions of CF4 and C2F6, therefore, vary significantly from one aluminium smelter to the next, 
depending on these parameters.

Slide 19: The products covered here comprise lubricants, paraffin waxes, bitumen/asphalt, and solvents. Emis-
sions from further uses or disposal of the products after first use (i.e., the combustion of waste oils such as used 
lubricants) are to be estimated and reported in the Waste Sector when incinerated or in the Energy Sector when 
energy recovery takes place.

Non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) are a collection of organic compounds that differ widely 
in their chemical composition but display similar behaviour in the atmosphere. NMVOCs are emitted into the at-
mosphere from a large number of sources including combustion activities, solvent use and production processes.

Slide 20: Hydrofluorocarbons (HFCs) and, to a very limited extent, perfluorocarbons (PFCs), are serving as 
alternatives to ozone depleting substances (ODS) being phased out under the Montreal Protocol. Current and 
expected application areas of HFCs and PFCs include (IPCC/TEAP, 2005):

 6 refrigeration and air conditioning;
 6 fire suppression and explosion protection;
 6 aerosols;
 6 solvent cleaning;
 6 foam blowing; and
 6 other applications

Slide 21: Tier-2 systems require data on applications and sub-applications. When selecting a method for estimat-
ing emissions, it is good practice to consider the number and relevance of sub-applications, the data availability, 
and the emission patterns. Applications with a high number of sub-applications (refrigeration has six major sub-
applications; foam has even more) will generally benefit from a higher level of disaggregation in their data sets, 
owing to the differences between the sub-applications.

Slide 29: The approach to use depends on the type of data available, level of disaggregation and the quality  and 
uncertainty of the data points.

Slide 30: Solvent use is a major contributor to NMVOC emissions. Most solvents are part of a final product, e.g. 
paint, and will sooner or later evaporate. Estimating emissions from solvent use can be done in two ways: either 
by estimating the amount of (pure) solvents consumed or by estimating the amount of solvent containing prod-

Lesson 11: IPPU MRV System Requirements (41 slides)
Slide 3: It is important to understand the distinction between GHG emissions from “industrial processes” and 
“product use”.

Slide 4: As can be seen from the First national GHG inventory, the contribution of IPPU sector is quite low. The 
industrial processes and product use (IPPU) sector is important for all countries because although it may not be 
an important source of activities for GHG emissions now, improving economic activity and development activi-
ties will increase these emissions in the future. It will be important for countries to be prepared to monitor these 
emissions in the future.

Slide 5: The IPCC 2006 Guidelines for IPPU sector. Similar to all other sectors, not all are relevant to the country, 
and the choices have to be made. 

Slide 6: A preliminary analysis, based on SNC and interviews, has indicated that these are the relevant sectors 
for the country, as of now

Slide 7: Inclusion of F-gases is important because of their high global warming potential (GWP), substantial 
use in industrial processes and in households, significant opportunities for GHG abatement. If these have been 
included either in one of the inventories, or any NDC activities, then it becomes important to continue to monitor 
these.

Slide 8: Here emissions are associated with the production of the mineral, and not its use. 

Slide 9: Since the number of cement manufacturers in Myanmar isn’t expected to be too high, it would be good 
to liaise early with the units. Issues of confidentiality will be major barriers to overcome.

Slide 10: The import and export data of cement will be important because Myanmar is embarking on largescale 
infrastructure projects. 

Slide 11: Cement kiln dust data is needed for Tier 2 MRV systems, and needs to be provided by all factories

Slide 12: For Ammonia production, Compare the results with emissions data calculated for the same facility in 
previous years. A calculation error is probable if differences between current data and data from previous years 
cannot be explained by changes in activity levels, or fuel switching. Also, if the calculation process involved 
conversion of fuel use data and emission factors, you might want to go back and double check whether no con-
version mistakes occurred.

If facility-specific production data are missing for one year, an average value using the production data from the 
year prior and the year after the missing year may be calculated.

Slide 13: Methanol and ethylene and carbon black are relevant data points for the country that have to be devel-
oped to Tier 2, and needs increasing private sector participation.

Primary petrochemicals, such as ethylene, propylene, and butadiene, are utilized to form secondary petrochemi-
cals and other chemical products. The secondary petrochemicals latter are used to produce various industrial and 
consumer products.

The principal uses of carbon black are as a reinforcing agent in rubber compounds (especially tires) and as a 
black pigment in printing inks, surface coatings, paper, and plastics.

Slide 14:Industrial ammonia production emits more CO2 than any other chemical-making reaction. To make 
urea, fertilizer producers combine ammonia with carbon dioxide (CO2), but when farmers apply that urea to the 
soil, an equal amount of CO2 is emitted to the atmosphere. No CO2 is permanently stored or sequestered through 
the production of urea.

Slide 15: Process CO2 emissions are generated from the processing of metal ore with carbonaceous materials and 
fluxes, production of coke, consumption of carbon-containing electrodes, and the use of fluorinated cover gases. 
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This type of equipment generally contains between 5 and several hundred kg per functional unit. Transmission 
equipment normally falls into this category. Both categories of equipment have lifetimes of more than 30 to 40 
years. In Asia, significant quantities of SF6 are used in gas-insulated power transformers (GIT).

ucts consumed (taking account of their solvent content). For the first method you need to inventory all relevant 
solvents, at least those together representing more than 90% of the total NMVOC emission. The sum of all these 
solvents equals the NMVOC emission. For the second method you need to inventory all relevant source catego-
ries, at least those together contributing more than 90% to the total NMVOC emission. To estimate these source 
categories they have to be defined first.

Slide 31: The division of foams into open-cell or closed-cell relates to the way in which blowing agent is lost 
from the products. For open-cell foam, emissions of HFCs used as blowing agents are likely to occur during the 
manufacturing process and shortly thereafter. In closed-cell foam, only a minority of emissions occur during the 
manufacturing phase. Emissions therefore extend into the in-use phase, with often the majority of emission not 
occurring until end-of-life (de-commissioning losses). Accordingly, emissions from closed cell foams can occur 
over a period of 50 years or even longer from the date of manufacture.

Open-celled foams are used for applications such as household furniture cushioning, mattresses, automotive 
seating and for moulded products such as car steering wheels and office furniture. Closed-cell foams, on the 
other hand, are primarily used for insulating applications where the gaseous thermal conductivity of the chosen 
blowing agent (lower than air) is used to contribute to the insulating performance of the product throughout its 
lifetime.

Several types of foams are used in building/construction applications: extruded polystyrene (XPS) boards and 
polyurethane (PU) rigid continuous panels, discontinuous panels, spray, boardstock, block, and pipe-in-pipe. A 
variety of climate-friendly blowing agents have been or are being developed for use in building/construction 
foam applications to replace CFCs, HCFCs, and HFCs.

Slide 33: Refrigeration and air-conditioning (RAC) systems may be classified in up to six sub-application do-
mains or categories:

 6 Domestic (i.e., household) refrigeration,
 6 Commercial refrigeration including different types of equipment, from vending machines to centralised 
refrigeration systems in supermarkets,

 6 Industrial processes including chillers, cold storage, and industrial heat pumps used in the food, petro-
chemical and other industries,

 6 Transport refrigeration including equipment and systems used in refrigerated trucks, containers, reefers, 
and wagons,

 6 Stationary air conditioning including air-to-air systems, heat pumps, and chillers19 for building and resi-
dential applications,

 6 Mobile air-conditioning systems used in passenger cars, truck cabins, buses, and trains

Tier 2 systems require information on annual sales of new refrigerant, total charge of new equipment, original 
total charge of retiring equipment and amount of intentional destruction. Where there is no production of equip-
ment in the country, data on total imports, types of equipment and any controlled destruction activities within the 
country become important data points.

Slide 35: Sulphur hexafluoride (SF6) is used for electrical insulation and current interruption in equipment used 
in the transmission and distribution of electricity. Emissions occur at each phase of the equipment life cycle, 
including manufacturing, installation, use, servicing, and disposal. Most of the SF6 used in electrical equipment 
is used in gas insulated switchgear and substations (GIS) and in gas circuit breakers (GCB), though some SF6 is 
used in high voltage gas-insulated lines (GIL), outdoor gas-insulated instrument transformers and other equip-
ment. The aforementioned applications may be divided into two categories of containment. The first category is 
‘Sealed Pressure Systems’ or ‘Sealed-for-life Equipment’, which is defined as equipment that does not require 
any refilling (topping up) with gas during its lifetime and which generally contains less than 5 kg of gas per func-
tional unit.1 Distribution equipment normally falls into this category. The second category is ‘Closed Pressure 
Systems’, which is defined to include equipment that requires refilling (topping up) with gas during its lifetime. 
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	 ကာဗွက်နက်များ၏	 အဓိကအသုံးပြုြုံမှာ	 ရာဘာပြြ်ပြါင်း	 (အထူးသပြင့်	 တာယာများ)	 တွင်	 အားပြည့်အကူြစ္စည်း
အပနပြင့်လည်းပကာင်း၊	 ြုံနှိြ်မှင်များ၊	 နံရံသုတ်ပေး၊	 စာရွက်	 နှင့်	 ြလတ်စတစ်များတွင်	 အနက်ပရာင်ပြည်ြစ္စည်းအပြစ်
လည်းပကာင်း	အသုံးပြုြါသည်။

Slide 14:	စက်ရုံမှ	အမိုးနီးယားထုတ်လုြ်မှုများသည်	အပြားဓာတုထုတ်လုြ်မှုဓာတ်ပြုပြင်းများ	ထက်	ကာဗွန်ြိုင်ပအာက်ေိုက်
ထုတ်လွှတ်မှု	ြိုမိုများပြားြါသည်။	ြုလဲဓာတ်ပပမသသဇာ	(ယူရီးယား)	ထုတ်လုြ်ရန်	ပပမသသဇာထုတ်လုြ်သူများသည်	အမိုးနီးယား
နှင့်	ကာဗွန်ြိုင်	 ပအာက်ေိုက်တို့ကို	 ပြါင်းစြ်ရပသာ်လည်း	ထိုယူရီးယားကို	လယ်သမားများက	ပပမတွင်	 ပြန်သုံးစွဲရပသာအြါ	
တူညီပသာ	ကာဗွန်ြိုင်ပအာက်ေိုက်	ြမာဏကို	ပလထုထဲသို့	ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ြါသည်။	ထို့ပသကာင့်	ယူရီးယားထုတ်လုြ်ပြင်း
လုြ်ငန်းသည်	ကာဗွန်	ြိုင်ပအာက်ေိုက်ကို	အမမဲတမ်းသိုပလှာင်ပြးမထားနိုင်ပြ။

Slide 15:	သတ္တုသိုက်များတွင်	ကာဗွန်ြါဝင်ပသာပြြ်ြစ္စည်းများ/သတ္တုသန့်စင်ြစ္စည်းများအား	အသုံးပြု၍	လုြ်ငန်းပောင်ရွက်
ပြင်း၊	 (ကုတ်)	 မီးပသွးထုတ်လုြ်ပြင်း၊	ကာဗွန်ြါဝင်ပသာ	 electrodes	 များအား	အသုံးပြုပြင်း	 နှင့်	 ြလူရိုက်ြါဝင်ပသာ	အကာ
ဓာတ်ပငွ့များကို	အသုံးပြုပြင်းများမှ	ကာဗွန်ြိုင်ပအာက်ေိုက်ဓာတ်ပငွ့	ထွက်ရှိြါသည်။	လွန်ြဲ့ပသာ	ေယ်စုနှစ်	 (၂)	 ြုအတွင်း
	သံမဏိသတ္တုရိုင်း၏	တိုက်ရိုက်ကာဗွန်ြိုင်ပအာက်ေိုက်ပြင်းအား	သည်	နှိုင်းယှဉ်လျှင်	တသမတ်တည်း	(	၂၀	ရာြိုင်နှုန်းဝန်းကျင်
အတွင်း)	ရှိပသကာင်း	 	 IEA	က	ပြာ်ပြြါသည်။	ကာဗွန်ြိုင်ပအာက်ေိုက်ပြင်းအားသည်	ယြင်ကြမာဏအထိ	 ပြန်လည်	ပရာက်
ပစပရးအတွက်	 စွမ်းအင်ကို	 အကျ ိုးရှိထိပရာက်စွာ	 အသုံးြျမှု	 တိုးတက်ပအာင်	 ပောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းပြင့်	 မသကာပသးြင်
နှစ်များတွင်	 များပြားစွာပလျှာ့ြျနိုင်ရန်	 တွန်းအားပြစ်ပစြဲ့ပသာ်လည်း	 ထြ်မံ၍	 အကျ ိုးရှိထိပရာက်မှု	 တိုးတက်ပစရန်အတွက်	
အြွင့်အလမ်းများမှာ	 မသကာမီတွင်ြင်	ကုန်ေုံးသွားနိုင်ြွယ်ရှိြါသည်။	သို့ပြစ်၍	 ပရရှည်	 ပြုပြင်ပပြာင်းလဲပရးပြစ်ပပမာက်ပအာင်
	ပောင်ရွက်မည်ေိုြါက	CCUS	နှင့်	ဟိုက်မြိုဂျင်	တို့ပြင့်	ပြါင်းစြ်သုံးစွဲပြင်းအြါအဝင်	ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပသာ	လုြ်ငန်း
	လမ်းပသကာင်းသစ်များပြင့်	စီးြွားပရးလုြ်ငန်း	ြျဲ့ထွင်နိုင်ရန်	လာမည့်ေယ်စုနှစ်များအတွင်း	ေန်းသစ်တီထွင်မှုများမှာ	အပရးြါ
လှြါသည်။

Slide 16:	Tier	1	စနစ်များသည်	ထုတ်လုြ်မှုအြျက်အလက်တန်ြိုးများကို	အမှန်တကယ်	တိုင်းတာ/အစီရင်ြံတင်ပြပြင်းထက်	
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်	ြျှမ်းမျှပြါ်တွင်သာ	အပပြြံထားပြင်း	ပြစ်ြါသည်။

Slide 17:	 သံနှင့်သံမဏိထုတ်လုြ်ရန်	 အသုံးပြုပသာ	 နည်းြညာပပမာက်ပမားစွာရှိမြီး	 ထို	 default	 emission	 factors	 များကို
	 Tier	 1	 စနစ်များအတွက်	 အသုံးပြုြါသည်။	 သံနှင့်သံမဏိထုတ်လုြ်ပြင်း၊	 သံသတ္တုရိုင်းထုတ်လုြ်ပြင်း၊	 သံကျည်ပစ့ထုတ်လုြ်
ပြင်း၊	 ကာဗွန်ြယ်ထုတ်ထားပသာ	 သံထုတ်လုြ်ပြင်းတို့အတွက်	 လုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းများ	 သုံးစွဲရပြင်းေိုင်ရာ	 အမျ ိုးသားအေင့်	
အြျက်အလက်များရရှိြါက	Tier	2	စနစ်က	ြိုမိုသင့်ပလျာ်ြါသည်။	

Slide 18:	 ြထမအေင့်	 အလူမီနီယမ်ထုတ်လုြ်ပြင်းလုြ်ငန်းကုိ	 perfluorocarbons	 (PFCs)	 များပြစ်သကသည့်	 tetrafluoro-
methane	(CF4)	နှင့်	hexafluoroethane	(C2F6)	တို့ထွက်ရှိပသာ	လူပသကာင့်ထုတ်လွှတ်မှုအများေုံးရင်းပမစ်အပြစ်	သတ်မှတ်နိုင်
ြါသည်။	ဓာတ်ပလျှာ့ပြင်းပြစ်စဉ်အတွင်း	smelting	pot	ကိုယ်တိုင်က	electrolysis	cell	အပြစ်	ပောင်ရွက်သည့်	Hall-Heroult	
electrolytic	process	ကိုသုံး၍	မူလအလူမီနီယမ်ကို	ထုတ်လုြ်ြါသည်။	electrolytic	bath	အတွင်း	အလူမီနီယံသတ္တုရိုင်းြါဝင်
မှုသည်	လျှြ်စစ်ဓာတ်ပြင့်	ဓာတ်ြွဲပြင်းနည်းစဉ်အတွက်	လိုအြ်သည့်	သတ်မှတ်ြမာဏပအာက်	ကျေင်းသွားပသာအြါ	“ဓာတ်
ြိုတိုင်သက်ပရာက်မှု	-	anode	effects”	ဟုပြါ်ပသာ	ဗို့အား	လျင်ပမန်စွာတိုးလာပြင်းကို	ပြစ်ပြါ်ပစြါသည်။	အေိုြါ	anode	ef-
fects	သည်	CF4	နှင့်	C2F6	တို့ကို	ထုတ်လွှတ်မြီး	anode	(ဓာတ်ြိုတိုင်)	မှ	ကာဗွန်နှင့်	ြွဲထားပသာ	အရည်ပြျာ်ကျပနသည့်	cryo-
lite	bath	အတွင်းမှ	ြလူရင်းများကို	ပြါင်းစြ်သွားပစြါသည်။	ထို	anode	effects	အကကိမ်ပရနှင့်	သကာြျနိ်သည်	အဓိကအားပြင့်
	အိုး၏နည်းြညာနှင့်	လုြ်ငန်းလည်ြတ်ြုံနည်းလမ်းအပြါ်တွင်	 မူတည်ပနြါသည်။	ထို့ပသကာင့်	 CF4	 နှင့်	 C2F6	တို့ထုတ်လွှတ်
မှုသည်လည်း	အေိုြါ	အညွှန်းကိန်းများအပြါ်မူတည်၍		aluminium	smelter	တစ်ြုနှင့်တစ်ြု	သိသိသာသာ	ကွဲပြားြါသည်။

Slide 19:	ဤပနရာတွင်	လွှမ်းခြုံနိုင်ပသာထုတ်ကုန်များမှာ	ပြျာေီများ၊	ပရနံမှ	ထုတ်လုြ်သည့်	ြပယာင်းများ၊	ပရနံပစးကတ္တရာ
/နိုင်လွန်ကတ္တရာ	နှင့်	 ပြျာ်ရည်များ	ြါဝင်ြါသည်။	ြထမအကကိမ်အသုံးပြုမြီးပနာက်	ထုတ်ကုန်ကိုစွန့်ြစ်ပြင်း	 (သို့)	ထြ်မံသုံးစွဲ
ပြင်းတို့မှ	ထုတ်လွှတ်ပြင်း	(ေိုလိုသည်မှာ	အသုံးပြုမြီးပြျာေီများကဲ့သို့ပသာ	စွန့်ြစ်ေီများ	ပလာင်ကျွမ်းပြင်း)	တို့နှင့်ြတ်သက်
၍	မီးရှို့ြါက	စွန့်ြစ်ြစ္စည်းကဏ္ဍတွင်လည်းပကာင်း၊	ပြန်လည်အသုံးြျြါက	စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်လည်းပကာင်း	ြန့်မှန်းတွက်ြျက်
ပြးရမည်	ပြစ်ြါသည်။	

	 မီသိန်းမဟုတ်ပသာ	အပငွ့ြျနံိုင်သည့်	ပအာ်ဂဲနစ်ပြြ်ပြါင်းများ	NMVOCs	သည်	၎င်းတို့၏	ဓာတုပဗြြွဲ့စည်းြုံအရ	များ
စွာကွဲပြားပသာ	 ပအာ်ဂဲနစ်ပြြ်ပြါင်းများ	 အစုအပဝးပြစ်ပသာ်လည်း	 ပလထုထဲတွင်မူ	ေင်တူပသာဂုဏ်သတ္တိကို	 ပြသြါသည်။

သင်ခန်းစာ-၁၀ IPPU ကဏ္ဍဆိုင်ရာ MRV စနစ်၏လိုအပ်ချက်များ

Slide 3:	“စက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်များ”	နှင့်	“ထုတ်ကုန်အသုံးပြုပြင်း”	အသကား	မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ပငွ့	ထုတ်လွှတ်မှု	ြွဲပြားမှုကို	နားလည်
ရန်	အပရးကကီးသည်

Slide 4:	ြထမအကကိမ်	အမျ ိုးသားအေင့်	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ပငွ့	ထုတ်လွှတ်မှုစာရင်းတွင်	 ပတွ့ပမင်ရသည့်	အတိုင်း	 IPPU	ကဏ္ဍ
၏	ြါဝင်မှုမှာ	အပတာ်အတန်နည်းသည်။	 စက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်	ထုတ်ကုန်အသုံးပြုပြင်း	 (IPPU)	ကဏ္ဍသည်	နိုင်ငံအားလုံး
အတွက်	 အပရးကကီးသည်။	 အဘယ်ပသကာင့်ေိုပသာ်	 ၎င်းသည်	 ယြုအြျနိ်တွင်	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ပငွ့ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်	
အပရးကကီးပသာ	အရင်းအပမစ်မပြစ်နိုင်ပသာ်လည်း	စီးြွားပရးလှုြ်ရှားမှု	နှင့်	ြွံ့မြိုးပရးလုြ်ငန်းများ	တိုးတက်မှုသည်	အနာဂတ်
တွင်	 ဤထုတ်လွှတ်မှုများကို	 တိုးြွားပစလိမ့်မည်။	 အနာဂတ်တွင်	 ဤထုတ်လွှတ်မှုများကို	 တိုင်းတာရန်	 နိုင်ငံများ	 အပနပြင့်
	ပြင်ေင်ထားရန်	အပရးကကီးသည်။

Slide 5:	IPPU	ကဏ္ဍအတွက်	IPCC	2006	လမ်းညွှန်ြျက်များ။	အပြားပသာကဏ္ဍများအားလုံးကဲ့သို့ြင်	အမျ ိုးအစားအားလုံးသည်
	နိုင်ငံနှင့်သက်ေိုင်မှုမရှိသည့်အတွက်	မှန်လုံအိမ်	ဓာတ်ပငွ့စစ်တမ်း	ပကာက်ယူရာတွင်	ပရွးြျယ်တွက်ြျက်မှုများ	ပြုလုြ်ရမည်။

Slide 6:	 SNC	စီမံကိန်းနည်းြညာအြွဲ့ဝင်များနှင့်	အင်တာဗျူးရလြ်များကို	အပပြြံ၍	ြဏာမြွဲပြမ်းစိတ်ပြာမှုအရ	ယြုအြျနိ်
အထိ	၎င်းသည်	IPPU	ကဏ္ဍသည်	နိုင်ငံအတွက်	သက်ေိုင်သည့်	ကဏ္ဍများ	ပြစ်သည်။

Slide 7:	 ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ	 ြူပနွးလာမှုအလားအလာ	 (GWP)၊	 စက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်	 အိမ်ပထာင်စုများတွင်	 သိသိသာသာ
အသုံးပြုပြင်း၊	GHG	ြပြျာက်ပရးအတွက်	သိသာပသာ	အြွင့်အလမ်းများပသကာင့်	F-gas	များကို	မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ပငွ့	ထုတ်လွှတ်
မှုစစ်တမ်းပကာက်ယူပရးတွင်	 ထည့်သွင်းရန်အပရးကကီးသည်။	 အကယ်၍	 ၎င်းကို	 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ပငွ့	 စစ်တမ်းပကာက်ယူမှု
စာရင်း	သို့မဟုတ်	NDC	၏	လုြ်ပောင်မှုများတွင်	ထည့်သွင်းထားြါက	F-gas	ကို	ေက်လက်၍	ပစာင့်သကည့်ရန်	အပရးကကီးသည်။

Slide 8:	ဤထုတ်လွှတ်မှုသည်	ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုြ်ပြင်းနှင့်ေက်စြ်ပနမြီး	၎င်း၏	အသုံးပြုမှုကို	မပတွ့ရြါ။

Slide 9:	 ပမန်မာနိုင်ငံရှိ	 ဘိလြ်ပပမစက်ရုံများမှ	 ထုတ်လုြ်မှုသည်	 များပြားလွန်းပြင်းမရှိဟု	 ယူေထားသပြင့်	 ယူနစ်များနှင့်
ပစာပစာစီးစီး	 ေက်သွယ်သင့်သည်။	ထို့အတွက်	လျှ ို့ဝှက်မှုေိုင်ရာ	ကိစ္စများကို	 ပကျာ်လွှားနိုင်ပရးသည်	 အဓိကအတားအေီး
	ပြစ်လိမ့်မည်။

Slide 10:	ပမန်မာနိုင်ငံသည်	အပပြြံအပောက်အအုံစီမံကိန်းများ	စတင်ပောင်ရွက်ပနမြီ	ပြစ်သည့်အတွက်	ဘိလြ်ပပမတင်သွင်း
မှုနှင့်	တင်ြို့မှုေိုင်ရာ	အြျက်အလက်များသည်	အပရးကကီးြါလိမ့်မည်။

Slide 11:	Tier	2	MRV	စနစ်များအတွက်	ဘိလြ်ပပမြုန်မှုန့်အြျက်အလက်များ	စက်ရုံများ	အားလုံးမှ	လိုအြ်သည်။	

Slide 12:	 အမိုးနီးယားထုတ်လုြ်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ယြင်နှစ်များက	 ဝန်ပောင်မှုလုြ်ငန်းတစ်ြုတည်းအတွက်	 တွက်ြျက်ထား
ပသာ	ထုတ်လွှတ်မှုအြျက်အလက်များ	နှင့်	ရလြ်များကို	နှိုင်းယှဉ်သကည့်ြါ။	အကယ်၍	လက်ရှိအြျက်အလက်များနှင့်	ယြင်နှစ်
များက	အြျက်အလက်များအသကား	ကွာဟြျက်များအား	လုြ်ငန်းပောင်ရွက်မှုအေင့်	(သို့မဟုတ်)	ပလာင်စာ	ပပြာင်းလဲသုံးစဲွမှု
ေိုင်ရာ	အပပြာင်းအလဲများက	ရှင်းပြနိုင်ပြင်း	မရှိလျှင်	တွက်ြျက်မှုအမှားအယွင်း	ပြစ်နိုင်ြါသည်။	ထို့ပြင်	တွက်ြျက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်
တွင်	ပလာင်စာသုံးစွဲမှုအြျက်အလက်	နှင့်	Emission	Factor	ပပြာင်းလဲပြင်းတို့	ြါဝင်ြါက	ပပြာင်းလဲပြင်းအမှားအယွင်းမပြစ်ပစ
ရန်	ပနာက်ပြန်သွားမြီး	နှစ်ကကိမ်ထြ်စစ်ပေးရမည်	ပြစ်ြါသည်။

	 အကယ်၍	သတ်မှတ်ဝန်ပောင်မှုပြးပြင်းေိုင်ရာ	အြျက်အလက်များသည်	တစ်နှစ်စာ	ပြျာက်ေုံးပနြါက	ပြျာက်ပန
သည့်နှစ်မတိုင်မီ	နှစ်	နှင့်	ပြျာက်ပနသည့်နှစ်မြီးပနာက်	နှစ်	တို့မှ	ထုတ်လုြ်မှုအြျက်အလက်များကိုသုံး၍	ြျှမ်းမျှတန်ြိုးအပြစ်	
တွက်ထုတ်ယူနိုင်ြါ	သည်။	

Slide 13:	မီသပနာ၊	အီသိုင်လင်း	နှင့်	ကာဗွန်နက်များသည်	Tier	2	အားပရးေွဲပောင်ရွက်မည့်	နိုင်ငံအတွက်	သင့်ပလျာ်ပသာ	
အြျက်အလက်များပြစ်သကမြီး	ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ	ြူးပြါင်း	ြါဝင်မှုတိုးပမှင့်ရန်	လိုအြ်ြါသည်။

	 Ethylene၊	propylene	နှင့်	butadiene	ကဲ့သို့ပသာ	မူလရင်းပမစ်ပရနံဓာတုြစ္စည်းများကို	ေင့်ြွားပရနံဓာတုြစ္စည်းများ	
နှင့်	အပြားဓာတုထုတ်ကုန်များထုတ်လုြ်ရန်	အသုံးပြုသည်။	ေင့်ြွားပရနံဓာတုြစ္စည်းများကို	များစွာပသာ	စက်မှု	နှင့်	စားသုံးသူ
ထုတ်ကုန်များ	ထုတ်လုြ်ရာတွင်	ေက်လက်အသုံးပြုြါသည်။
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	 အပမှုြ်ြုံစံအမျ ိုးမျ ိုးကို	ြုံသွန်းထားပသာ	polystyrene	ဘုတ်ပြားများ၊	ြိုင်မမဲ၍	တစ်ေက်တည်း	polyurethane	အပြား
အြျြ်များ၊	တေက်တည်းမဟုတ်ပသာ	အပြားအြျြ်များ၊	ပေးဘူး၊	ဘုတ်ပြား၊	အတုံးများနှင့်	ြိုက်လိုင်းများအသုံးပြုပြင်းက့ဲသို့
	 အပောက်အဦ	 ပောက်လုြ်ရာတွင်	အသုံးပြုသည်။	 ရာသီဥတုနှင့်	သဟဇာတပြစ်ပသာ	 ပလမှုတ်ြစ္စည်း	အမျ ိုးမျ ိုးကို	 CFCs၊		
HCFCs	နှင့်	HFCs	အား	အစားထိုး၍	အပောက်အဦသုံး	အပမှုြ်များတွင်	အသုံးပြုရန်	ြန်တီးထားသည်။	

Slide 33:	ပရြဲသတ္တာနှင့်ပလပအးပြးပြင်းစနစ်ကို	ကဏ္ဍြွဲအလိုက်	အသုံးပြုပြင်းအမျ ိုးအစား	၆	မျ ိုးအထိ	ြွဲပြားနိုင်ြါသည်-

 � အိမ်သံုးပရြဲသတ္တာ

 � ကိရိယာအမျ ိုးအစား	 အမျ ိုးမျ ိုး၊	 အပရာင်းစက်များနှင့်	 ကုန်တုိက်ကကီးများရိှ	 ြင်မ	 ပရြဲသတ္တာစနစ်များြါဝင်ပသာ	 စီးြွားပရး
သံုးပရြဲသတ္တာ

 � အပအးြံြစ္စည်းများ၊	အပအးသုိပလှာင်ြန်း	အြါအဝင်	စက်ရံုလုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်	အစားအစာ၊	ပရနံဓာတုပဗြနှင့်	အပြားစက်မှု
လုြ်ငန်းများတွင်	အသံုးပြုပသာ	စက်ရံု	အြူစုြ်စက်များ

 � အပအးြန်းကုန်ကားများ၊	ကွန်တိန်နာကားများ၊	သပဘောများနှင့်	ရထားတဲွများတွင်	အသံုးပြုပသာ	ကိရိယာများနှင့်	စနစ်များ
ြါဝင်ပသာ	ြ့ုိပောင်ပရးပရြဲသတ္တာ

 � အပောက်အဦနှင့်	လူပနအိမ်များတွင်	အသံုးပြုပသာ	ပလသွင်းပလထုတ်စနစ်များ၊	အြူစုြ်စက်များ၊	အပအးြံြစ္စည်းများြါဝင်
ပသာ	တည်မငိမ်ပလပအးပြးစက်များ

 � ြရီးသည်ြ့ုိပောင်ပရးကားများ၊	ကုန်ကားများ၊	အပဝးပပြးကားများနှင့်	ရထားများတွင်	အသံုးပြုပသာ	ပရွ့လျားပလပအးပြး
စနစ်များ

	 Tier	2	စနစ်သည်	ပရြဲသတ္တာအသစ်များ	နှစ်စဉ်ပရာင်းြျမှု၊	ကိရိယာအသစ်၏	စုစုပြါင်း	အြိုးအြ၊	ရြ်နားထားပသာ	
ကိရိယာများ၏	မူလစုစုပြါင်းအြိုးအြနှင့်	ရည်ရွယ်၍	ြျက်စီးလိုက်ပသာ	ြစ္စည်းြမာဏများေိုင်ရာ	သတင်းအြျက်အလက်များ	
လိုအြ်သည်။

Slide 35:	 Sulphur	 hexafluoride	ကို	လျှြ်စစ်ပြန့် ပြူးပရးနှင့်	လွှဲပပြာင်းပရးသုံးြစ္စည်းများတွင်	လျှြ်ကာြစ္စည်းများအတွက်	
အသုံးပြုသည်။	ြစ္စည်းထုတ်လုြ်ပြင်း၊	တြ်ေင်ပြင်း၊	အသုံးပြုပြင်း၊	 ပြင်ေင်ပြင်းနှင့်	စွန့်ြစ်ပြင်းအြါအဝင်	ကိရိယာသက်တမ်း
တပလျှာက်လုံးရှိ	အေင့်တစ်ြုစီတွင်	ထုတ်လွှတ်မှုများကို	ပြစ်ပြါ်ပစြါသည်။	လျှြ်စစ်ကိရိယာများတွင်	အသုံးပြုပသာ	Sulphur	
hexafluoride	အများစုကို	 gas	 insulated	 switchgear	 and	 substation	 (GIS)	 နှင့်	 gas	 circuit	 breakers	 (GCB)	 များတွင်	
အသုံးပြုသည်။	သို့ပသာ်လည်း	Sulphur	hexafluoride	ကို	ဗို့အားပမင့်	gas-insulated	lines	(GIL)	၊	အပြင်ဘက်	gas-insulated	
instrument	transformers	နှင့်	အပြားကိရိယာများတွင်	အသုံးပြုသည်။	ပြာ်ပြြါအသုံးြျပြင်းြုံစံများကို	ြါဝင်မှုအမျ ိုးအစား	နှစ်
မျ ိုးြွဲပြားထားြါသည်။	ြထမအမျ ိုးအစားမှာ	Sealed	Pressure	Systems	သို့မဟုတ်	Sealed	for	life	Equipment	ပြစ်မြီး	၎င်း
ကို	၎င်း၏	သက်တမ်းကာလတပလျာက်	ဓါတ်ပငွ့ပြန်ပြည့်ရန်	မလိုအြ်ပသာ	ကိရိယာဟု	အဓိြ္ပါယ်သတ်မှတ်၍	လုြ်ငန်းယူနစ်
	တစ်ြုတွင်	ဓါတ်ပငွ့	5	kg	ပအာက်နည်း၍	ြါဝင်သည်။	ပြန့် ပြူးပရးကိရိယာများသည်	သာမန်အားပြင့်	ဤအမျ ိုး	အစားတွင်	ကျ
ပရာက်ြါသည်။	 ြုတိယအမျ ိုးအစားပြစ်ပသာ	Closed	 Pressure	 Systems	ကို	 ၎င်း၏	သက်တမ်းကာလတပလျာက်	 ဓါတ်ပငွ့
ပြန်ပြည့်ရန်	လိုအြ်ပသာ	ကိရိယာများြါဝင်သည်။	ဤကိရိယာအမျ ိုးအစားသည်	လုြ်ငန်းယူနစ်	တစ်ြုတွင်	5	kg	နှင့်	kg	များစွာ
အထိ	ြါဝင်သည်။	လျှြ်စစ်လွှဲပပြာင်းပရးကိရိယာသည်	သာမန်အားပြင့်	ဤအမျ ိုးအစားတွင်	ကျပရာက်ြါသည်။	ကိရိယာအမျ ိုး
အစား	နှစ်ြုလုံးသည်	သက်တမ်း	နှစ်ပြါင်း	၃၀	မှ	၄၀	ထက်ြို၍	ရှိြါသည်။	အာရှတွင်	Sulphur	hexafluoride	ြမာဏအပပမာက်
အများကို	Gas-insulated	power	transformers	(GIT)	များတွင်	အသုံးပြုသည်။

	NMVOCs	များကို	မီးရှို့ပြင်းလုြ်ငန်းများ၊	ပြျာ်ရည်အသုံးပြုပြင်းနှင့်	ထုတ်လုြ်ပြင်းလုြ်ငန်းများြါဝင်ပသာ	များစွာပသာ	ရင်းပမစ်
များမှ	ပလထုထဲသို့	ထုတ်လွှတ်ြါသည်။

Slide 20:	 Hydrofluorocarbons	 (HFCs)	 နှင့်	 (အလွန်ကန့်သတ်ထားပသာ	အတိုင်းအတာ	တစ်ြုအထိ)	 perfluorocarbons	
(PFCs)	များသည်	မွန်ထရီယာယ်ပနာက်ေက်တွဲစာြျုြ်အရ	တားပမစ်ထားပသာ	အိုဇုန်းလွှာကို	ြျက်စီးပစသည့်	အရာဝတ္တုများ	
(ODS)	ကဲ့သို့ြင်	ပြုမူြါသည်။	HFCs	နှင့်	PFCs	တို့ကို	လက်ရှိသုံးပနသည့်နယ်ြယ်များနှင့်	သုံးပနသည်ဟုပမျှာ်လင့်ရပသာ	ပနရာ
များမှာ	(IPCC/TEAP,	2005)	–

။		၁ 	ပရြဲပသတ္တာနှင့်ပလပအးပြးစက်များ၊

။		၂ မီးသတ်ပြင်းနှင့်	ပြါက်ကဲွမှုမှ	ကာကွယ်ပြင်း၊

။		၃ 	ပလသန့်ပေးရည်ဗူးများ၊

။		၄ 	ပြျာ်ရည်သန့်စင်ပြင်း၊

။		၅ 	အမှုန်/ပရပမှုြ်များမှုတ်ထုတ်ပြင်း	နှင့်

။		၆ 	အပြားအသံုးပြုမှုများ	ပြစ်သကြါသည်။

Slide 21:	 Tier-2	 စနစ်သည်	 အသုံးပြုမှုအမျ ိုးမျ ိုးပြါ်အပပြြံ၍	 အြျက်အလက်များ	 လိုအြ်သည်။	 ထုတ်လွှတ်မှု	 ြန့်မှန်း
တွက်ြျက်ပြင်းအတွက်	နည်းလမ်းတစ်ြုြုကို	ပရွးြျယ်ရာတွင်	ကဏ္ဍြွဲအလိုက်	အသုံးပြုမှုများ၊	အြျက်အလက်များရရှိနိုင်မှု	နှင့်
	ထုတ်လွှတ်မှုြုံစံများ၏	အပရအတွက်နှင့်	 ပလျာ်ညီမှုတို့ကို	ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြင်းက	အပလ့အကျင့်ပကာင်းတစ်ြု	 ပြစ်သည်။
	ကဏ္ဍြွဲအလိုက်အသုံးပြုမှု	အပပမာက်အများကို	အသုံးြျပြင်း	 (ပရြဲသတ္တာ	ကဏ္ဍတွင်	အဓိကကဏ္ဍြွဲအလိုက်	အသုံးပြုမှု	၆	ြု
ရှိမြီး	အပမှုြ်ကဏ္ဍတွင်	 ြို၍	 ြါဝင်ြါသည်)	သည်	ကဏ္ဍြွဲအလိုက်အသုံးပြုမှုများအသကား	 ပြားနားမှုများရှိပသာ်လည်း	 ၎င်းတို့၏	
အြျက်အလက်အစုအပြါင်းများမှ	အေင့်ပမင့်ြွဲထုတ်ပြင်းအားပြင့်	ပကာင်းကျ ိုးများ	ရရှိြါလိမ့်မည်။

Slide 29:	အသုံးပြုမည့်ြျဉ်းကမ်းနည်းလမ်းသည်	ရရှိပသာအြျက်အလက်အမျ ိုးအစား၊	ြွဲထုတ်နိုင်မှုအေင့်နှင့်	အြျက်အလက်
များ၏	အရည်အပသွးနှင့်မပသြျာမှုများအပြါ်	မူတည်ြါသည်။

Slide 30:	ပြျာ်ရည်အသုံးပြုပြင်းသည်	NMVOC	ထုတ်လွှတ်မှုများကို	အဓိက	ပြစ်ပြါ်ပစ	သည့်	အပသကာင်းအရာတစ်ြု	ပြစ်သည်
။	ပြျာ်ရည်များသည်	ပနာက်ေုံးထုတ်ကုန်	(ဥြမာ	ပေးသုတ်ဘူးများကဲ့သို့)	၏	အစိတ်အြိုင်းပြစ်သည်။	ပြျာ်ရည်အသုံးပြုပြင်း
မှ	ထုတ်လွှတ်မှုများ	 ြန့်မှန်းပြင်းကို	 နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ပြင့်	 ပောင်ရွက်နိုင်သည်။	 ၎င်းသည်	 (သန့်စင်ပသာ)	 ပြျာ်ရည်ြမာဏ
ကို	ြန့်မှန်းပြင်းနှင့်	ပြျာ်ရည်ြါဝင်ပသာ	ထုတ်ကုန်ြစ္စည်း	များ	သုံးစွဲမှု	(၎င်းတို့၏	ပြျာ်ရည်ြါဝင်မှုကို	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်
)	 ြမာဏကို	 ြန့်မှန်းပြင်းတို့ပြစ်သည်။	 ြထမနည်းလမ်းအတွက်	 သက်ေိုင်ပသာပြျာ်ရည်အားလုံးကို	 စာရင်း	 ပကာက်ယူရန်
	လိုအြ်မြီး	အနည်းေုံး	NMVOC	ထုတ်လွှတ်မှုစုစုပြါင်း၏	၉၀	ရာြိုင်နှုန်း	ထက်ြိုပသာ	ပြျာ်ရည်များြါဝင်ရမည်။	၎င်းပြျာ်ဝင်
ြစ္စည်းများအားလုံး၏	စုစုပြါင်းသည်	NMVOC	ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်	ညီမျှသည်။	ြုတိယနည်းလမ်းအတွက်	သက်ေိုင်ပသာ	ရင်းပမစ်	
အမျ ိုးအစားများအားလုံးကို	စာရင်းပကာက်ယူရန်လိုအြ်မြီး	အနည်းေုံး	စုစုပြါင်း	NMVOC	ထုတ်လွှတ်မှု၏	၉၀	ရာြိုင်နှုန်းထက်
ြို၍	ြံ့ြိုးပြးပသာပြျာ်ရည်များ	ြါဝင်ရမည်။	ဤရင်းပမစ်အမျ ိုးအစားကို	ြန့်မှန်းရန်အတွက်	၎င်းတို့ကို	ဦးစွာအဓိြ္ပါယ်သတ်မှတ်
ရမည်။

Slide 31:	Open-cell	သို့မဟုတ်	Closed-cell	အပြစ်	အပမှုြ်များကို	ြွဲပြားလိုက်ပြင်းသည်	ထုတ်ကုန်များမှ	ပလမှုတ်ြစ္စည်းကို
	 ေုံးရှုံးလိုက်ရပသာနည်းလမ်းများနှင့်	 ေက်စြ်သည်။	 ထုတ်လုြ်ပရးပြစ်စဉ်ကာလအတွင်းနှင့်	 ထုတ်လုြ်မြီးကာလတိုအတွင်း
	ပလမှုတ်ြစ္စည်းများကို	 ပြစ်ပြါ်လာနိုင်သပြင့်	Open-cell	အပမှုြ်အတွက်	HFCs	ထုတ်လွှတ်မှုများကို	အသုံးပြုသည်။	Closed-
cell	အပမှုြ်တွင်မူ	ထုတ်လုြ်ပရးပြစ်စဉ်	ကာလအတွင်း	ထုတ်လွှတ်မှုအပသးစားကို	 ပြစ်ပြါ်ပစသည်။	ထို့ပသကာင့်	ထုတ်လွှတ်မှု
များသည်	အသုံးပြုသည့်ကာလအထိ	ပြစ်ပြါ်ပစမြီး	သက်တမ်းကုန်ေုံးသည့်တိုင်	ထုတ်လွှတ်မှု	အများကကီးကို	ပြစ်ပြါ်ပစသည်။
	သို့ပြစ်ပသာပသကာင့်	Closed-cell	အပမှုြ်များမှ	ထွက်ရှိပသာ	ထုတ်လွှတ်မှုများကို	ြစ္စည်းထုြ်လုြ်သည့်ပန့မှစ၍	နှစ်ပြါင်း	၅၀	
ပကျာ်	သို့မဟုတ်	ြို၍သကာရှည်စွာ	ပြစ်ပြါ်ပစနိုင်သည်။

	 အိမ်သုံးြရိပဘာဂ	ပြါင်းအုံးများ၊	အိြ်ရာများ၊	အလိုအပလျာက်သုံးထိုင်ြုံများ	ကဲ့သို့ပသာ	အသုံးြျြစ္စည်းများ	အတွက်
လည်းပကာင်း၊	 ကားစတီယာတိုင်များနှင့်	 ရုံးသုံးြရိပဘာဂ	 ကဲ့သို့ပသာ	 ြုံသွင်းထုတ်ကုန်များအတွက်	 Open-cell	 အပမှုြ်များ
ကို	 အသုံးပြုသည်။	 တနည်းအားပြင့်	 Closed-cell	 ပရပမှုြ်များကို	 ပရွးြျယ်ထားပသာ	 ပလမှုတ်ြစ္စည်း၏	 အပငွ့အြူပလျှာက်
ဂုဏ်သတ္တိကို	 သက်တမ်းတပလျှာက်	 ထုတ်ကုန်များ၏	 အြူကာနိုင်စွမ်းကို	 အပထာက်အကူပြုပစရန်သုံးပသာ	 အြူကာြစ္စည်း
များအတွက်	အဓိက	အသုံးပြုသည်။	
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Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


