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Lesson 13: Training Review and Evaluation (17 slides)

SLIDE 2 Overview

Climate change continues to be the most pressing issue for the global community. During 2020, with the ap-
pearance of the worldwide pandemic Covid-19, mitigation efforts have been distracted.  However, the resulting 
disruptions to “normal” life, such as to local and international transport, have shown that changes that are needed 
to abate the effects of Climate Change are possible and can exhibit almost instantaneous and spectacular results. 
Covid-19 has also produced local effects, including delivery of this training. During this last lesson we will re-
view the training delivered during this MRV course, focusing on individual points of relevance. There will be a 
brief evaluation at the conclusion.

SLIDE 3 Lesson 1 Introduction, orientation and evaluation

This lesson introduced the trainers and the organisations they represent. It outlined the scope of each lesson, the 
timetable and the responsibilities of participants.  Due to Covid-19 disruptions and delivery deadlines, lessons 11 
to 13 (data and QAQC) have had to be abandoned. 

SLIDES 4 & 5 Lesson 2 Climate change basics and global action

We learned about

 6 what is the greenhouse effect, 
 6 GHGs, 
 6 global warming and climate change
 6 Why a global approach to climate change?

Discuss slides 4 and 5 which illustrate points learned. 

Why a global approach? The atmosphere circulates freely around the globe, so all countries are responsible for 
both inputs to GHGs and also for mitigation actions.   

SLIDE 6 Lesson 3 International climate change framework

The aims and provisions under 

 6 UNFCCC,
 6 Kyoto and
 6 Paris Agreement, plus 
 6 Reporting requirements under the Paris Agreement ETF

The UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is an international treaty that came 
into force in 1994 that aims to slow climate change and reduce the risks of negative impacts through providing 
a framework for negotiating additional Protocols or Agreements.  197 countries have signed the treaty. Most im-
portant forum for addressing climate change, exchange of information, and promoting international cooperation, 
but NOT legally binding.

Kyoto Protocol adopted in 2005, based around control of 6 GHGs in developed countries, with 2 commitment 
periods, 2008 to 2012 and 2012 to 2020. Legally binding.

Paris Agreement was adopted in 2016, builds upon previous Agreements and Protocols and defines how countries 
will implement their UNFCCC commitments after 2020.  Applies to developed and developing countries (with 
finance applied), where each country sets NDC Nationally Determined Contributions or mitigation targets (not 
legally binding). Provides flexibility for developing countries to match their current capabilities, but all countries 
must report regularly, under an Enhanced Transparency Framework (ETF) and based on an agreed Monitoring, 
Reporting and Verification (MRV) process. Very complex legislation due to the flexibility provided and the inclu-
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 6 updated situation for Myanmar

The 2018 “IPCC Special Report on Global Warming at 1.5°C - Projected Impacts” was discussed and introduced 
a new metric “Reasons for Concern”.  The graph (slide 15) shows very high reasons for concern (purple colour) 
and the likelihood of irreversible change for warm water corals, the arctic region and for coastal flooding. The 
report concluded that “Most adaptation needs will be higher for global warming at 2°C compared to 1.5°C. 
There are limits to adaptation and adaptive capacity for some human and natural systems at global warming 
of 1.5°C, with associated losses”. In other words it warns of likely catastrophic climate impacts likely beyond 
a temperature rise of 1.5°C, as well as the need for rapid, far-reaching and unprecedented transitions and deep 
GHG reductions across sectors, and highlights just how far parties are from adopting policies to achieve this 
temperature goal.

Two examples of changes to SDG levels in Myanmar and globally - Slide 16 SDG progress

SDG2 ZERO HUNGER - Myanmar

 6 The proportion of the population suffering from hunger was 10.5% in 2016, down from 48.3% in 2000. 
Great achievement, but the trend seems to be diminishing.

 6 In 2016, 29.4% of children under 5 years of age had stunted growth, down from 40.8% in 2000. Great 
trend, but still with the scope for further improvement.

Globally – 22% of children under 5 years of age had stunted growth

SDG7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

 6 The proportion of people with access to electricity increased from 47% in 2002 to 69.81% in 2017.  A 
dramatic increase in the last year

 6 In 2017, 20% of the population relied primarily on clean fuels and technology, up from less than 5% in 
2000.

Slide 17 Myanmar updates – read these, are they still accurate?

SLIDES 18, 19 & 20  Lesson 8 Myanmar’s Climate Actions and Screening Tools

Lesson 8 reviewed the climate change mitigation actions proposed under the INDC (slide 18 - briefly discuss) 
and looked at the adaptations proposed in the 2012 document Myanmar’s National Adaptation Programme of 
Action (NAPA) to Climate Change (slide 19 – discuss the first priority sectors).  We then considered a few 
on-line screening tools including the World Bank MAAP (Mitigation Action Assessment Protocol) which was 
applied to over 140 mitigation actions globally from 2015 to 2017 (slide 20) and a UNDP Toolkit – Designing 
Adaptation Initiatives (slide 20 –discuss the process displayed). We then undertook an exercise applying the 
UNDP Social and Environmental Screening Procedure (SESP) to some of Myanmar’s Climate Actions to assess 
the ease of use and value of this screening tool in assessing potential social and environmental risks of climate 
actions, their risk, significance and management needed to address these.

sion of both developed and developing countries - some aspects still not agreed to. There are 29 Articles agreed 
to, including setting temperature limits, establishing an emissions trading scheme, capacity building, technology 
transfer, with the four important operational elements being: 

 6 the mitigation targets (NDCs), 
 6 adaptation with a 5 year review cycle through a global stocktake, 
 6 increased transparency through the ETF and an MRV system, and
 6 finance where developed countries contribute funds to assist developing countries.

Reporting requirements – covered for Myanmar in lesson 5, but of immediate action is preparation on the first 
NDC which is due for submission in 2020 (and is nearing completion)

SLIDES 7 & 8 Lesson 4 Climate change in Myanmar

 6 climate change impacts for Myanmar, projected and current –
 6 requirements under the international climate change framework and its
 6 relation to Myanmar’s domestic policies and bodies.

Due to its location, Myanmar is one of the most vulnerable countries to extreme weather. – read box.  But 
Myanmar is a net carbon sink. During 2000 it was estimated Myanmar produced CO2 emissions of 74,400 Gg 
(Gigagrams), but absorbed 142,221 Gg–read diagram.  Climate change impacts on Myanmar are predicted to be 
widespread - read bottom sentence.  Since 1980 warming of +0.5°C has been recorded.

Myanmar has been very active in producing policies, strategies and master plans to address climate change di-
rectly and through agricultural strategies, green economy policies etc. Some of these are highlighted in the slide, 
with others including the REDD+ Strategy, the Myanmar Reforestation and Rehabilitation Program 2017 -2026 
etc. read slide. Many government departments and regional bodies are involved, with ECD providing the focus 
for MRV. 

SLIDES 9, 10 &11 Lesson 5 MRV – Monitoring/Measuring, Reporting, Verification

 6 what it means, 
 6 why is it necessary,
 6 current status in Myanmar and future requirements

MRV means Measuring/Monitoring, Reporting and Verification. Discuss all aspects of slide 9.

Why undertake MRV – read and discuss all aspects of slide 10. MRV in Myanmar – read slide 11 and discuss.

SLIDES 12, 13 & 14 Lesson 6 SDGs (Sustainable Development Goals), Risk Assessment

 6 what are they, 
 6 how do they relate to NDCs and MRV.
 6 Risk assessment

SDGs came into effect in 2016 - read slide 12 and discuss some of the goals.

Within the 17 goals, there are 169 targets and 230 indicators. They are very inter-connected. Data is only avail-
able for 44 indicators in Myanmar so progress towards achieving all targets is not always available.

Read slide 13 and discuss. Read slide 14 and discuss.

SLIDES 15, 16 & 17Lesson 7 Updates - Paris Agreement, SDGs and Risks 
 6 latest PA recommendations and still undecided
 6 SDGs progress in Myanmar and globally
 6 latest assessment risks 
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 မူဘောင်သဘောတူညီချက်) သည် ထပ်တိုး Protocols ကျင့်ဝတ် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်း
ဘောင်ရွက်နိုင်ဘရးအတွက် မူဘောင် တစ်ခု ဖန်တီးဘပးခခင်းခဖင့် ရာသီဥတု ဘခပာင်းလဲမှုဘနှးဘကွးဘစရန် နှင့် ေိုးကျ ိုးများ ကျ
ဘရာက် နိုင်ဘခခ ဘလျာ့ပါးဘစရန် ရည်ရွယ်သည့် ၁၉၉၄ တွင် စတင်အသက်ဝင်ဘသာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်တစ်ခုခဖစ်
ပါသည်။ ၎င်းကို နိုင်ငံဘပါင်း ၁၉၇ နိုင်ငံက ပါဝင်လက်မှတ်ဘရးထိုး ထားပါသည်။  ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုကို ဘခဖရှင်းရန်၊ သတင်း 
အချက်အလက်ဖလှယ်ရန် နှင့် နိုင်ငံတကာပူးဘပါင်းဘောင်ရွက်မှု တိုးတက်ဘစရန်အတွက် နှီးဘနှာဖလှယ်သည့် အဘရးအပါေုံး ဖို
ရမ်တစ်ခု ခဖစ်ဘသာ် လည်း ဥပဘေအားခဖင့် စည်းဘနှာင်မှုမရှိပါ။  

 ကျ ိုတိုဘနာက်ေက်တွဲသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၀၅ တွင် ဖွံ့ဖဖိုးဖပီးနိုင်ငံများ၌ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ဘငွ့ (၆) မျ ိုးအား ထိန်းချုပ်
မှုကို အဘခခခံ၍ ကတိကဝတ်ကာလ နှစ်ခုခဖင့် (၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၂ အထိ နှင့် ၂၀၁၂ မှ ၂၀၂၀ အထိ) ဘောင်ရွက်ရန် သဘောတူလက်ခံ
ခဲ့ကကဖပီး ဥပဘေအားခဖင့် စည်းဘနှာင်မှု ရှိပါသည်။ 

 ယခင် သဘောတူစာချုပ်များ နှင့် Protocols များအဘပါ်အဘခခခံ၍ ပါရီသဘောတူညီချက်ကို ၂၀၁၆ တွင် အတည်ခပု
လက်ခံခဲ့ဖပီး ၂၀၂၀ ဘနာက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံများက ၎င်းတို့၏  UNFCCC ကတိကဝတ်များကို အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ရမည့်ပုံစံများ
အား သတ်မှတ်ခပဌာန်းဘပးပါသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးဖပီးနိုင်ငံများ၏ (ဘငွဘကကးဘထာက်ပံ့မှုခဖင့်) ဖွံ့ဖဖိုးဖပီးနိုင်ငံများနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံများက 
ဘောင်ရွက်ရမည်ခဖစ်ဖပီး နိုင်ငံအလိုက်  NDC - Nationally Determined Contributions (အမျ ိုးသားအေင့် ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲ
မှု ဘလှော့ချဘရး နှင့် လိုက်ဘလျာညီဘထွရှိဘစဘရး ေိုင်ရာ အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်) (သို့) ဘလှော့ချ
ဘရးရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ဘောင်ရွက်ရမည် ခဖစ်ပါသည်။ (ဥပဘေခဖင့် စည်းဘနှာင် မှုမရှိပါ)။ ဖွံ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံများအဘနခဖင့် ၎င်း
တို့၏စွမ်းဘောင်ရည်နှင့် ကိုက်ညီဘစရန် ခပုခပင်ဘခပာင်းလဲ ဘောင်ရွက်နိုင်ဘသာ်လည်း နိုင်ငံအားလုံးသည် ပွင့်လင်းခမင်သာမှု
ခမင့်မားဘသာမူဘောင် - Enhanced Transparency Framework (ETF) ဘအာက်တွင် သဘောတူညီ ထားသည့် ဘလ့လာဘစာင့်
ကကည့်ခခင်း၊ အစီအရင်ခံတင်ခပခခင်း နှင့် စိစစ်အတည်ခပုခခင်း ဟူသည့် (MRV) လုပ်ငန်းစဉ်ဘပါ်တွင် အဘခခခံ၍ ပုံမှန်အစီအရင်ခံ
တင်ခပရမည်ခဖစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးဖပီး နှင့် ဖွံ့ဖဖိုးေဲ နိုင်ငံနှစ်မျ ိုးလုံးပါဝင်ရန် နှင့် ခပင်လွယ်ဘခပာင်းလွယ် ဘောင်ရွက်နိုင်ဘစရန် ပံ့ပိုး
ဘပး ထားခခင်း တို့ ဘကကာင့် ဥပဘေအားခဖင့် အလွန်ရှုပ်ဘထွးလှဖပီး အချ ို့ဘသာအခန်းကဏ္ဍများကို ယခု အချနိ်ထိ သဘောတူညီမှု မ
ရဘသးပါ။ 

 အပူချနိ်ကန့်သတ်ချက် သတ်မှတ်ခခင်း၊ ထုတ်လွှတ်မှု ဘရာင်းဝယ်ဘရး အစီအစဉ် ချမှတ်ခခင်း၊ စွမ်းဘောင်ရည် ခမှင့်တင်
ခခင်း၊ နည်းပညာဘပးခခင်း နှင့် ဘအာက်ဘဖာ်ခပပါ အဘရးပါသည့် လုပ်ငန်း အစိပ်အပိုင်း(၄) ရပ်ဘအာက်တွင် သဘောတူညီထားဖပီး
ခဖစ်သည့် အပိုေ် (၂၉) ခု ရှိပါသည်- 

 � ဘလှော့ချဘရး ရည်မှန်းချက်များ (NDCs)၊

 � ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာစာရင်းဘကာက်ယူခခင်းခဖင့် (၅) နှစ်တစ်ကကိမ်ခပန်ေန်းစစ်မည့် လုိက်ဘလျာ ညီဘထွခဖစ်ဘစခခင်း၊ 

 � ETF နှင့် MRV စနစ်များမှတေင့် ပွင့်လင်းခမင်သာမှုတုိးတက်ဘစခခင်း၊  

 � ဖံွ့ဖဖိုးေဲနုိင်ငံများအား ကူညီရန် ဖံွ့ဖဖိုးဖပီးနုိင်ငံများမှ ထည့်ဝင်မည့် ရန်ပံုဘငွ၊ 

အစီအရင်ခံတင်ခပခခင်းေိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ - ခမန်မာနိုင်ငံအတွက် သင်ခန်းစာ (၅) တွင် ဘဖာ်ခပဖပီးခဖစ်ဘသာ်လည်း ၂၀၂၀ တွင် 
တင်သွင်းရမည့် ပထမေုံးဘသာ NDC ကို အချနိ်မီဖပီးစီးရန် ဘောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် (ဖပီးစီးခါနီးဖပီခဖစ်ပါသည်)။ 

SLIDES 7 & 8 Lesson 4 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုြျား

 � ခမန်မာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုဘကကာင့်သက်ဘရာက်မှုများ (လက်ရိှနှင့် အနာဂတ် ခန့် မှန်းချက်) 

 � အခပည်ခပည်ေုိင်ရာ ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုမူဘောင်ဘအာက်ရိှ ဘောင်ရွက်ရမည့် အချက် များ 

 � ၎င်းနှင့် ခမန်မာ့ ခပည်တွင်း မူဝါေများ နှင့် ဌာနများခဖင့် ေက်နွယ်မှု

 ခမန်မာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏တည်ဘနရာ အဘနအထားဘကကာင့် ခပင်းထန်သည့် မိုးဘလဝသ အဘခခအဘန များကို အခံရလွယ်
ေုံးဘသာနိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုခဖစ်ပါသည် (box ကို ဖတ်မေေါ) သို့ဘသာ် ခမန်မာနိုင်ငံသည် အသားတင်စုပ်ယူကာဗွန်သိုဘလှာင်
ဘပးထားသည့် နိုင်ငံ ခဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ခမန်မာနိုင်ငံသည် ကာဗွန်ေိုင်ဘအာက်ေိုက်ထုတ်လွှတ်မှု ၇၄,၄၀၀ Gg (Gi-
gagrams) ရှိဘသာ်လည်း စုပ်ယူမှု ၁၄၂,၂၂၁ Gg ရှိခဲ့ဘကကာင်း ခန့်မှန်းပါသည် (ေုံကိုဖတ်မေေါ)။ ခမန်မာနိုင်ငံ အဘပါ်တွင် ရာသီဥတု
ဘခပာင်းလဲမှု၏ သက်ဘရာက်မှုများသည် ကျယ်ခပန့်ဘကကာင်း ခန့်မှန်းထား ပါသည် - ပောက်ဆုံးစာပြကာင်းကို ဖတ်မေေါ ၁၉၈၀ ခု
နှစ်ကအပူချနိ်ထက် ၀.၅ ေီဂရီစင်တီဂရိတ် ခန့်  ပိုတိုးလာဘကကာင်း မှတ်တမ်းတင်ထားဖပီး ခဖစ်ပါသည်။ 

သင်ခန်းစာ ၁၃ ပလ့ကျင့်သင်ြကားမခင်းေား မေန်လည်ဆန်းစစ်မခင်းနှင့် ေကဲမဖတ်မခင်း

SLIDE 1 ပခါင်းစဉ် 

SLIDE 2 ေကျဉ်းချုေ်ခခုံငံုသံုးသေ်မခင်း

 ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲခခင်းသည် ကမ္ဘာ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးအဘပါ် ဖိအားဘပးမှုအရှိေုံး ခပဿနာတစ်ရပ်အခဖစ် 
ေက်လက်တည်ရှိဘနပါသည်။ ၂၀၂၀ အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကူးစက်ခမန် ကပ်ဘရာဂါ Covid-19 ဘပါ်ဘပါက်လာခခင်းက ရာသီဥတု
ဘခပာင်းလဲမှုဘလှော့ချဘရးလုပ်ငန်းများ ဘောင်ရွက်ခခင်းကို အာရုံရှုပ်ဘထွးဘစခဲ့ပါသည်။ သို့ဘသာ် ဘေသတွင်းနှင့် အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ
 သယ်ယူပို့ဘောင်ဘရးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ထားရခခင်းကဲ့သို့ဘသာ “ပုံမှန်” ေဝ လှုပ်ရှားရပ်တည်မှု များထိခိုက်ပျက်စီးရခခင်း
တို့က ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှု၏ သက်ဘရာက်မှုများကို ဘလှော့ပါးဘစဘရး ဘောင်ရွက်နိုင်ရန် ဘခပာင်းလဲမှုများ ဘောင်ရွက်ရန်လို
အပ်ဘကကာင်းခပသနိုင်ခဲ့ဖပီး ချက်ချင်းနီးပါး ကကီးမားသည့်ရလေ်များကို ခပသနိုင်ခဲ့ပါသည်။  Covid-19 ဘကကာင့် ဤသင်တန်းပို့ချ
ခခင်းအပါအဝင် အခခားဘေသတွင်းသက်ဘရာက်မှုများကိုလည်း ခဖစ်ဘပါ်ဘစ ပါသည်။ ယခု ဘနာက်ေုံးသင်ခန်းစာ တွင် ဤ MRV 
သင်တန်းအတွင်း ပို့ချခဲ့ဖပီးသည်များကို တစ်ခုချင်းစီကိုက်ညီမှုအဘပါ်အဘခခခံ၍ သင်တန်းအားခပန်လည်ေန်းစစ်မည်ခဖစ်ပါသည်
။ နိဂုံးပိုင်းတွင် အကျဉ်းချုပ်အကဲခဖတ် ေန်းစစ်မှု ပါဝင်ပါမည်။

SLIDE 3 Lesson 1 ြိတ်ဆက်မခင်း၊ ေကျဉ်းချုေ်တင်မေမခင်း နှင့် ေကဲမဖတ်မခင်း 

 ဤသင်ခန်းစာတွင် သင်တန်းေရာများနှင့် သင်တန်းပို့ချဘပးသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား မိတ်ေက် ဘပးခဲ့ပါသည်။ 
ထို့ခပင် သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ၏ နယ်ပယ်၊ အချနိ်စာရင်းနှင့် သင်တန်းသားများ၏တာဝန်များကို ဘဖာ်ခပခဲ့ပါသည်။  Covid-19 
နှင့် သင်ခန်းစာဖပီးဘခမာက်ရမည့် ရက်သတ်မှတ်ချက်များ ဘကကာင့် သင်ခန်းစာ ၁၁ မှ ၁၃ အထိ (data and QAQC) အား သင်ကကား
နိုင်ခခင်းမရှိဘတာ့ပါ။ 

SLIDES 4 & 5 Lesson 2 ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုဆုိင်ရာ ေပမခခံသပောတရားြျားနှင့် နုိင်ငံတကာ ေူးပေါင်းပဆာင်ရွက်ြှုြျား

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘအာက်ပါတို့ကို သင်ကကားခဲ့ရပါသည်-

 � မှန်လံုအိမ်အာနိသင်၊

 � မှန်လံုအိမ်ဓာတ်ဘငွ့များ၊ 

 � ကမ္ဘာကကီးပူဘနွးလာခခင်းနှင့် ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှု၊

 � ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုအား ဘခဖရှင်းနုိင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာပူးဘပါင်းဘောင်ရွက် ရသည့် အဘကကာင်းအရင်း၊ 

slides 4 and 5 တွင်သင်ကကားခဲ့ရသည့် အချက်အလက်များအား ဘေွးဘနွးပါ။ 

အေယ့်ဘကကာင့် ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာပူးဘပါင်းမှု လိုအပ်ရပါသလဲ။ 

 ဘလထုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်လျက်ရှိဘသာဘကကာင့် နိုင်ငံအားလုံးသည် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ဘငွ့
ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ အေိုပါဓါတ်ဘငွ့များဘလှော့ချဘရး လုပ်ငန်းကိစ္စနှစ်ရပ်လုံးအတွက် များအတွက်ပါတာဝန်ရှိ
ပါသည်။ 

SLIDE 6 Lesson 3 ေမေည်မေည်ဆုိင်ရာ ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုြူပောင် 

ဘအာက်ပါတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဘထာက်ပံ့မှုများ

 � UNFCCC၊ ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုေုိင်ရာကုလသမဂ္ဂမူဘောင်သဘောတူညီချက်

 � ကျ ိုတုိဘနာက်ေက်တဲွသဘောတူစာချုပ်၊

 � ပါရီသဘောတူညီချက် နှင့်  

 � ပါရီသဘောတူညီချက်အရ ဘရးေဲွထားသည့် ပွင့်လင်းခမင်သာမှုခမင့်မားဘသာမူဘောင် Enhanced

 Transparency Framework – ETF ဘအာက်ရှိ အစီအရင်ခံတင်ခပခခင်းေိုင်ရာ လိုအပ် ချက်များ 

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - ရာသီဥတု  ဘခပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ
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 ဘကျာ်လွန်ဘအာင် အပူချနိ်တိုးလာလှေင် ကပ်ဘေးေိုက်သကဲ့သို့ဘသာ ရာသီဥတုေိုးကျ ိုးများကို ခံစားရနိုင်ဖပီး လျင်ခမန်၍ များစွာ
ခရီးဘပါက်ဘခမာက်ကာ ယခင်ကမရှိခဲ့ ဖူးသည့် ကူးဘခပာင်း ဘောင်ရွက်မှုများနှင့် ကဏ္ဍအလိုက်နက်ရှိုင်းစွာ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ဘငွ့
ဘလှော့ချခခင်း များလိုအပ်မည် ခဖစ်ပါသည်။ ထို့ခပင် အဖွဲ့အစည်းဌာနများအလိုက် အေိုပါ အပူချနိ်ပန်းတိုင်ကိုရရှိရန် မူဝါေများ 
ချမှတ်နိုင်ရန် အဘလးဘပးဘောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ 

ခမန်မာ နှင့် ကမ္ဘာတွင် SDG levels များ ဘခပာင်းလဲမှုဥပမာ နှစ်ခု - Slide 16 SDG ေက်လက် ဘောင်ရွက်မှု

SDG2 ငတ်မွတ်မှုပဘပျာက်ဘရး - ခမန်မာ

 � ၂၀၁၆ တွင် ငတ်မွတ်မှုခံစားရသည့် လူဦးဘရအချ ိုးအစားမှာ 10.5% ရိှခ့ဲဖပီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် 48.3% ရိှခ့ဲရာမှ ဘလျာ့ကျလာခခင်း
ခဖစ်ပါသည်။ ကကီးမားသည့် ရလေ်ခဖစ်ဖပီး ေက်လက်ဘလျာ့ကျမည့် အလားအလာရိှပါသည်။  

 � ၂၀၁၆ တွင် (၅) နှစ်ဘအာက် ကဘလးငယ်များ၏ 29.4% သည် ဖံွ့ဖဖိုးမှုဘနှးဘကွးကကဖပီး ၎င်းသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်က 40.8% မှ 
ဘလျာ့ကျလာခခင်းခဖစ်ပါသည်။ ကကီးမားသည့် ရလေ်ခဖစ်ဖပီး ထပ်မံတုိးတက်ဘအာင် ဘောင်ရ်ွကဘနပါသည်။ 

ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာအဘနခဖင့် (၅) နှစ်ဘအာက် ကဘလးငယ်များ၏ 22% သည် ဖွံ့ဖဖိုးမှုဘနှးဘကွး ကကပါသည်။ 

SDG7 လက်လှမ်းမှီနိုင်ဖပီး သန့်ရှင်းသည့် စွမ်းအင် 

 � ၂၀၀၂ တွင် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှသည့် လူဦးဘရအချ ိုးအစား 47% ရိှရာမှ ၂၀၁၇ တွင် 69.81% အထိတုိးလာခ့ဲပါသည်။ 
လွန်ခ့ဲဘသာနှစ်က များခပားစွာတုိးလာခ့ဲခခင်းခဖစ်ပါသည်။

 � ၂၀၁၇ တွင် သန့်စင်ဘသာ ဘလာင်စာနှင့် နည်းပညာအဘပါ်အဓိကမီှခုိသည့် လူဦးဘရမှာ 20% ရိှဖပီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်က 5% သာ ရိှခ့ဲ
ပါသည်။ 

Slide 17 ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ဘနာက်ေုံးရအချက်အလက် – ၎င်းတို့ကို ဖတ်ကကည့်ဖပီး ေက်လက် တိကျမှုရှိဘနပါဘသးသလား။ 

SLIDES 18, 19 & 20  Lesson 8 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတု ပမောင်းလဲြှုဆုိင်ရာ လုေ်ပဆာင်ချက် ြျားနျင့် စစ်ပဆးမခင်းေပောက်ေကူ
မေုကိရိယာြျား 

 Lesson 8 သည် INDC ဘအာက်တွင် အေိုခပုထားသည့် ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုဘလှော့ချဘရး လုပ်ငန်းများအား ခပန်လည်
ေန်းစစ်ခခင်းခဖစ်ဖပီး (slide 18 ကို အကျဉ်းချုပ်ဘေွးဘနွးပါ) ၂၀၁၂ က ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုဘလှော့ချဘရးအတွက် အေိုခပု ဘရးေွဲ
ခဲ့သည့် Myanmar’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) ကိုလည်း ဘဖာ်ခပထားပါသည် (slide 19 – ပထမ
ဦးစားဘပးကဏ္ဍများကို ဘေွးဘနွးပါ)။  ထို့ဘနာက် ကျွန်ဘတာ်တို့သည် ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၇ အထိ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ ဘလှော့ချဘရးလုပ်ငန်း
ဘပါင်း (၁၄၀) ဘကျာ်အတွက် အသုံးခပုနိုင်သည့် World Bank MAAP (Mitigation Action Assessment Protocol) (slide 20) နှင့်
 UNDP Toolkit – Designing Adaptation Initiatives (slide 20 –ဘဖာ်ခပထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘေွးဘနွးပါ) တို့အပါအဝင်
 on-line screening tools အနည်းငယ်ကို ဘလ့လာခဲ့ဖပီးခဖစ်ပါသည်။ ထို့ဘနာက်တွင် ကျွန်ဘတာ်တို့သည် UNDP Social and 
Environmental Screening Procedure (SESP) အား ခမန်မာ့ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးခပုခခင်းဘလ့ကျင့်ခန်း
ကို ဘောင်ရွက်ခဲ့ဖပီး ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေို်ငရာ အန္တရာယ်ကကုံရနိုင်ဘခခများ၊ သိသာ
ထင်ရှားမှုများနှင့် ယင်းတို့ကိုဘခဖရှင်းရန်လိုအပ်ဘသာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား ေန်းစစ်ရာတွင်  ၎င်းကိုအသုံးခပုခခင်း၏ လွယ်ကူမှုနှင့် 
အဖိုးတန်မှုတို့ကိုရရှိမည်ခဖစ်ဘကကာင်း သိရှိခဲ့ရဖပီးခဖစ်ပါသည်။ 

SLIDES 21 ပကျးဇူးတင်ေါသည်။

 ခမန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုဘခပာင်းလဲမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် မူဝါေများ၊ မဟာဗျူဟာမျာ နှင့် ပင်မ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
ချမှတ်လျက် အလွန်တက်ကကစွာ တိုက်ရိုက်ဘောင်ရွက်ခခင်းခဖင့် လည်း ဘကာင်း၊ စိုက်ပျ ိုးဘရးမဟာဗျူဟာများ၊ အစိမ်းဘရာင်
စီးပွားဘရးေိုင်ရာမူဝါေများကဲ့သို့ ေက်စပ် ကဏ္ဍများမှတေင့်လည်းဘကာင်း ဘောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချ ို့ကို
  REDD+ မဟာဗျူဟာ၊ ခမန်မာနိုင်ငံ သစ်ဘတာများ ခပန်လည်တည်ဘထာင်ဘရးနှင့် ထိန်းသိမ်းဘရး စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၆) များနှင့်
အတူ slide တွင် ဘဖာ်ခပထားပါသည် - slide ကိုဖတ်ခပပါ။ များစွာ ဘသာ အစိုးရဌာနများနှင့် ဘေသအလိုက်အဖွဲ့အစည်းဌာနများ
ပါဝင်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဘရး ဦးစီးဌာနအဘနခဖင့် MRV အတွက် အဘလးဘပးဘောင်ရွက်ဘနပါသည်။ 

SLIDES 9, 10 &11 Lesson 5 MRV – ပလ့လာပစာင့်ြကည့်မခင်း/တုိင်းတာမခင်း၊ ေစီေရင်ခံ တင်မေမခင်း နှင့် စိစစ်ေတည်မေုမခင်း 

 � ၎င်း၏ေုိလုိရင်း၊ 

 � ၎င်းကုိ ဘောင်ရွက်ရန် လုိအပ်ရသည့် အဘကကာင်းအရင်း၊ 

 � လက်ရိှ ခမန်မာနုိင်ငံ၏ အဘခခအဘနနှင့် အနာဂတ်လုိအပ်ချက်များ၊ 

MRV ဟူသည် ဘလ့လာဘစာင့်ကကည့်ခခင်း/ တိုင်းတာခခင်း၊ အစီအရင်ခံတင်ခပခခင်း နှင့် စိစစ် အတည်ခပုခခင်းကို ေိုလိုပါသည်။ slide 
9 ေါေပြကာင်းေရာ ေားလုံးကို ပဆေးပနေးေါ။

MRV ဘောင်ရွက်ရသည့် အဘကကာင်းအရင်း – slide 10 ေါေပြကာင်းေရာ ေားလုံးကို ဖတ်မေပေီး ပဆေးပနေးေါ။

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ MRV – slide 11 ကိုဖတ်ခပဖပီး ဘေွးဘနွးပါ 

SLIDES 12, 13 & 14 Lesson 6 SDGs (စဉ်ဆက်ြမေတ်ဖေံ့ ပဖိုးြှုေန်းတုိင်ြျား)၊ ေန္တရာယ် ကကုံရနုိင်ပမခဆန်းစစ်မခင်း

 � ၎င်းတ့ုိက ောဘတွလဲ၊ 

 � ၎င်းတ့ုိသည် NDCs နှင့် MRV တ့ုိနှင့်မည်သ့ုိေက်စပ်သလဲ၊

 � အန္တရာယ်ကကုံရနုိင်ဘခခေန်းစစ်ခခင်း

SDGs သည် ၂၀၁၆ တွင် စတင်အသက်ဝင်သည် - slide 12 ကို ဖတ်ပေီး ေန်းတိုင်ေချ ို့ကို ပဆေးပနေးေါ 

ပန်းတိုင် ၁၇ ခု တွင် ဦးတည်ချက် ၁၆၉ ခုနှင့် အညွှန်းကိန်း ၂၃၀ ခု ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အချင်းချင်းအခပန်အလှန် လွန်စွာ
ေက်စပ်ပါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငံတွင် အညွှန်းကိန်း ၄၄ အတွက် အချက်အလက်များကိုသာ ရရှိနိုင်ဖပီး ဦးတည်ချက်အားလုံးအတွက် 
မရနိုင်ဘသးသည့် အချက် အလက်များရရှိဘအာင် ဘောင်ရွက်ေဲခဖစ်ပါသည်။ 

slide 13 ဖတ်ပေီး ပဆေးပနေးေါ။ 

slide 14 ဖတ်ပေီး ပဆေးပနေးေါ။ 

SLIDES 15, 16 & 17 Lesson 7 ပနာက်ဆံုးရေချက်ေလက်ြျား - ေါရီသပောတူညီချက်၊ SDGs နှင့် ေန္တရာယ်ကကုံရနုိင်ပမခြျား 

 � ဘနာက်ေံုး ပါရီသဘောတူညီချက်ေုိင်ရာ အကကံခပုချက်များ နှင့် မေံုးခဖတ်ရဘသးသည်များ 

 � ခမန်မာ နှင့် ကမ္ဘာတွင် SDGs ေုိင်ရာတုိးတက်မှု 

 � ဘနာက်ေံုး အန္တရာယ်ကကုံရနုိင်ဘခခေန်းစစ်မှုများ 

 � ခမန်မာနုိင်ငံအတွက် ဘနာက်ေံုးရအဘခခအဘန 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် “IPCC Special Report on Global Warming at 1.5°C - Projected Impacts” ကို ဘေွးဘနွးခဲ့ကကဖပီး
 “ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဘကကာင်းတရားများ” ဟူသည့် စနစ်သစ် တစ်ခုကို မိတ်ေက်ဘပးခဲ့ကကပါသည်။ (slide 15) ပါဂရပ်
သည် အလွန်ခမင့်မားစွာေက်စပ်မှု (ပန်းဘရာင်) ကိုခပသဖပီး ဘရဘနွးသန္တာဘကျာက်တန်းများ၊ အာတိတ်ဘေသ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း
 ဘရကကီးခခင်းများ အတွက်မူ နဂိုအတိုင်းခပန်မခဖစ်နိုင်သည့် ဘခပာင်းလဲမှု ခဖစ်နိုင်ဘခခရှိပါသည်။ အစီအရင်ခံစာက 1.5°C နှင့်
နှိုင်းစာလှေင် 2°C တွင် ကမ္ဘာကကီးပူဘနွးမှုအတွက် အခမင့်မားေုံး လိုက်ဘလျာညီဘထွ ဘနထိုင်မှု လိုအပ်ချက် ပိုမိုခမင့်မားမည်ဟု
 ဘကာက်ချက်ချပါသည်။ 1.5°C အထိ ကမ္ဘာကကီးပူဘနွးမှုတွင် အချ ို့ လူသားနှင့် သောဝစနစ်များအတွက် ထိုခိုက်ေုံးရှုံးမှုများနှင့်
အတူ လိုက်ဘလျာညီဘထွဘနမှုနှင့် ထိုသို့ ဘနထိုင်ရန်စွမ်းရည် အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။ အခခားတစ်ဖက် တွင်လည်း 1.5°C ထက်
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been ranked as one of the most affected countries, in the top 

 a. 50                                           b. 10                                        c 3

15. In 2020, Myanmar will submit its NDC. Is this the 

 a. first                                        b. second                                 c. third

Lesson 5

16. Under the Paris Agreement ETF, MRV will cover

 a. emissions                b. mitigations                   c. support                         d. all of a., b., and c.

17. Under the Paris Agreement, it is not legally binding to achieve NDC goals, but MRV is compulsory.

 a. true                            b. false 

18. MRV related activities in Myanmar will become far more complex with the adoption of the NDC.

 a. true                            b. false

19. Myanmar currently has the necessary skills and expertise to ensure a smooth MRV process.

 a. true                            b. false

20. The adoption of the Paris Agreement ETF MRV will provide benefits both domestically and internationally.

 a. true                            b. false

Lesson 6

21. SDGs were adopted in 2016. How many are there?

 a. 15                                  b. 17                                   c. 20

22. Can the Paris Agreement ETF MRV system also be used for SDGs?

 a. true                                b. false

23. SDGs represent a vision to end poverty, fight inequality and injustice, and tackle climate change over the next 
xxxx years?

 a. 5                                    b. 10                                    c 15

24. All well planned and implemented mitigation and adaptation plans, should fully considers risks.

 a. true                              b. false

25. Climate action risk assessments should consider environmental, social and economic aspects

 a. true                              b. false

Lessons 7 & 8

26. The 2018 “IPCC Special Report on Global Warming at 1.5°C - Projected Impacts” introduced a new measure 
- Reasons for Concern. Did concern for coastal flooding appear as

 a. Low                               b. medium                             c. high

27. The 2018 “IPCC Special Report on Global Warming at 1.5°C - Projected Impacts” introduced a new measure 
- Reasons for Concern. Did concern for warm water corals appear as

 a. Low                               b. medium                             c. high

Final Evaluation (Lesson 14)

Lesson 2

1. The Greenhouse effect occurs mainly in which atmospheric layer?

 a. stratosphere           b. troposphere             c. both stratosphere and troposphere

2. Atmospheric CO2 levels have increased by how much since 1750?

 a. 30%                           b. 45%                    c. 60%

3. Growing rice mostly increases the level of which greenhouse gas?

 a. water vapour                 b. CO2                          c. methane

4. Ice cores can be used to make direct measurements of which greenhouse gas in the atmosphere?

 water vapour                 b. CO2                          c. methane

5. Water vapour is the most common GHG but is not significant for climate change. Why?

 a. It has a short residence time     b. it does not reflect the heat      c. it dissolves other gases

Lesson 3

6. The Kyoto Protocol set legally binding targets for 6 GHGs.  Was this for

 a. Developed countries        b. Developing countries      c. all countries

7. Under the Paris Agreement each country must produce NDCs. What year must these be submitted?

 a. 2020                                   b. 2023                                  c. 2025

8. Are these NDCs legally binding, with penalties imposed if the goals are not reached?

 a. Yes                                      b No                                       c only for developed countries

9. The Paris Agreement has established a reporting framework that includes reviewing emissions and mitiga-
tion efforts that apply to all countries. It’s development reflects

 a. the ETF                                b. MRV process                   c. both ETF and MRV

10. How frequently does each global stocktake need to be completed?

 a. Every 5 years                       b. every 7 years                   c. every 10 years

Lesson 4

11. GHG Emission estimates from 2000 placed Myanmar as an overall Carbon sink. Which industry produced 
the greatest emissions?

 a. Agriculture                          b. Energy                               c. Forestry

12. What factor has the greatest influence on Myanmar’s status as a Carbon sink? 

 a. efficient public transport      b. vast forest areas           c. areas of rice production

13. In what year were the Initial National Communication and the National Adaptation Program of Action sub-
mitted?

  a. 2012                                    b. 2015                                    c. 2019

14. Due to its location, Myanmar is exposed to extreme weather events. Over the last 20 years it has consistently 



18 19

LESSON 14: ANSWER KEY

1. b

2. b

3. c

4. b

5. a

6. a

7. a

8. b

9. c

10. a

11. c

12. b

13. a

14. c

15. a

16. d

17. a

18. a

19. b

20. a

21. b

22. a

23. c

24. a

25. a

26. c

27. c

28. a

29. c

30. a

28. Myanmar reduced the estimated number of stunted children from 40.8% in 2000 to 29.4% in 2016. Com-
pared to the world average, was the 2016 level for Myanmar?

 a. greater                          b. less                                   c. the same

29. In Myanmar, what organisation is responsible for reporting on SDGs?

 a. Environmental Conservation Dept.          b. Union Cabinet              c. Central Statistics Organisation

30. Climate action screening tools are readily available online. Should all proposed climate actions be screened 
with such tools?

 a. Yes                                 b. no
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Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


