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Lesson 2: Climate Change Basics and Global Action

Slide 2 – Earth from space

This is our planet from space. Up until recently we have lived in reasonable harmony with nature, but since the 
Industrial Revolution (around 1760) when energy was harnessed and industry developed, man’s influence has 
become more and more severe. 

One of the slogans adopted by climate change activists is “There is no planet B”. When planning any activity, 
like going out to a local teahouse, cooking dinner, undertaking an experiment, then you devise an action, or se-
ries of actions, to try to achieve this. If, for some reason, this action (Plan A) doesn’t work, then you develop an 
alternative, Plan B, to achieve the goal, and if this doesn’t work, plan C.  

The problem with climate change is that we only have one planet, as the t-shirts of the climate activists say, there 
is no Planet B, there is NO alternative. Whatever actions are taken to reduce the effects of climate change, they 
need to be effective (they need to work) and they need to be efficient (work quickly) to save the planet as we 
know it. We need to be smart and flexible and have concerted actions based on consensus and we need to get it 
right.

Slide 3 - An Easy Introduction to Climate Change 

There are a couple of short videos that could be played here – will discuss if this is necessary and then decide. 

Slide 4 - Learning Outcomes

By the end of this lesson you will be able to:

1. Explain what is weather and what is climate
2. Describe key climate change terms – climate change has an entire vocabulary and many associated 

acronyms – we will continue to look at these as the lesson progress, but if there are any words you don’t 
understand, please ask.

3. Describe the key sources of climate change
4. Understand the need for a global approach
5. Know the difference between adaptation and mitigation

Slide 5 - Key Terms: Weather and Climate

We need to be clear what is weather and what is climate and how these interact.  The main difference is in the 
time frame - weather is what is happening around us short-term (now and the immediate past and future). Climate 
is weather averaged out over a period of decades. 

Weather is variable, changing from minute to minute, hour to hour, day to day or season to season. It includes 
factors such as temperature, humidity, precipitation, cloudiness, brightness, visibility, wind, sunshine, snow, hail, 
ice storms, thunderstorms, heat waves and atmospheric pressure. Climate is all of these averaged out over a lon-
ger time and over space.

Slide 6 - Key Terms: The Greenhouse Effect

One of the important terms often used when discussing CC is greenhouse gasses (GHG).  So what are they and 
what is the greenhouse effect? 

A greenhouse is a building used to grow plants in colder climates.  It is generally made of either glass or heavy 
clear or white plastic. It lets sunlight in and traps heat creating better conditions for plant growth.  Above the 
earth’s surface is the atmosphere, containing gasses such as oxygen which enables life, without the atmosphere 
there would be no life.  
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years.  Most of the time CO2 levels averaged around 220 ppm, never going up to the current level of 415.  To give 
this a time perspective, modern humans have been on earth only for around the last 200,000 years, and dinosaurs 
became extinct around 65 million years ago. 

Slide 13 - The Future…

With increased computing power, climate modellers can produce better predictions of what is likely to happen 
into the future. Using the Business as Usual scenario, temperature increases of around 6oC are possible by 2100.  
The entire globe needs to support the Paris Agreement to try to limit temperatures to 2oC or less.

Slide 14 - A Global Approach is needed for Climate Change Actions

Burning of fossil fuels, industry, agricultural and transport have all increased GHGs, while the destruction of 
forests has reduced the removal of GHGs from the atmosphere. The atmosphere blankets the entire globe with air 
circulating freely. While increases in GHGs result from localised activities, GHGs are present throughout the at-
mosphere, and the circulation of the atmosphere means the effects (the increase in the earth surface temperature) 
are global.  GHG emissions and effects do not stop at country borders, so effects will be felt by ALL countries, 
hence the need for a global approach to CC action. CC Action needs to tackle CC on two fronts, it needs to mit-
igate emissions and adapt to changes.

Slide 15 Definitions: Mitigation and Adaptation

MITIGATION: an action to reduce the harmful effects of something e.g. an intervention to reduce GHG emis-
sions or enhance sinks. Using the example of a bath filling with water.  To mitigate (lessen) the water (GHG) 
either turn down the tap (reduce the production of GHG e.g. by changing away from electricity produced by coal 
burning power stations to solar, wind, hydro power) or open the sink (increase the removal from the atmosphere 
e.g. by maintain forests or planting trees)

ADAPTATION: a change to adjust to conditions an adjustment or change to natural or human systems to cur-
rent or future climate effects. The adaptation can anticipate the effects (e.g. move coastal villages away from the 
ocean to avoid effects of sea level increases) or reactive (better disaster response), autonomous (independent) or 
planned (planning for better disaster response)... Aim is to reduce the vulnerability of a group or population i.e. 
increase their resilience.

Slide 16 Useful Sources of Information 

1. A free online course on Modelling Climate Change from the University of Chicago
2. BBC Guide to Climate Change (easy English)

Slide 7 - The Greenhouse Effect

The atmosphere is made of 5 different layers with the troposphere being the one closest to the surface, up to a 
height of around 10km. Most weather occurs within this layer, 99% of water vapour is in this layer and we live 
almost exclusively here. The next layer is the stratosphere. It is the lower parts of the stratosphere (where ozone 
is present) and the troposphere where the greenhouse effect occurs. This layer of gases acts very similar to the 
glass in a glasshouse, allowing sunlight to enter and trapping some of the heat that is reflected from the earth’s 
surface.  The surface temperature would be -18oC without them

Slide 8 – The Greenhouse Effect

Greenhouse gasses are either:

 6 natural e.g. water vapour H20, carbon dioxide CO2, methane CH4, nitrous oxide N2O, or
 6 man-made e.g. chlorofluorocarbons CFCs, hydrofluorocarbons HCFs etc.

So what does this have to do with CC or Global warming?

Slide 9 - Key Terms: Global Warming and Climate Change

Firstly, what do these terms mean? From the slide:

Global warming is an increase in the average temperature of the Earth’s surface caused by an increase in green-
house gases in our atmosphere. Climate change long-term changes in climate averages caused by global warm-
ing, with many potential consequences (read from slide)

Slide 10 - Sources of Climate Change

Although water vapour accounts for most of the greenhouse effect, because it stays in the atmosphere for only 9 
days (residence time), it has minimal effect on global warming. 

On the other hand, CO2 with an average residence time in the atmosphere of 30 to 95 years, (with around 20% 
staying in the atmosphere for thousands of years), has had the most significant effect. Since the beginning of the 
Industrial Revolution (1760), CO2 concentration in the atmosphere is up around 45%. With increased industri-
alisation of less developed countries and increased human populations, GHG levels are expected to continue to 
increase.

The other GHGs have increased to a similar extent and their effects have also increased – highlight from slide.

Slide 11 - Evidence of Climate Change

So where does the evidence come from that demonstrates these changes?  

 6 Short-term, from direct measurements e.g. from 1958 direct atmospheric measurements e.g. of CO2 levels 
from air samples at the Mauna Loa Observatory on the island of Hawaii, from meteorological stations, 
photographs, reports 

 6 Evidence before these direct measures was derived from a number of sources e.g. ice cores, deep sediment 
deposits and tree rings.

Evidence from the graph on the left (slope of the solid yellow lines) shows that between 1880 and 1950 tem-
perature increased by an average of 0.06oC, while between 1968 to 2015 temperature increased by an average of 
0.18oC, three times the rate.

Slide 12 - Ice Core Sampling

Ice core samples, sometimes up to 3 kilometres long, provide trapped atmospheric gas levels dating back hun-
dreds of thousands of years. The graph shows levels of CO2 gas and temperature (inferred) going back 800,000 

https://www.edx.org/course/modeling-climate-change
https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772
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လေထုဖိအား စလော အချက်အေက်များပါဝင်ပါေည်။ ရာေီဥတုဆိုေည်မှာ ပိုပပီးရှည်ကကာလောကာေ အနည်းဆုံးနှစ်လပါင်း (
၃၀) လကျာ်ကာေအတွင်း ဖဖစ်ပျက်လနလော ပျှမ်းမျှမိုးလေဝေအလဖခအလနများဖဖစ်ပါေည်။

Slide (6) 

 ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာ အလကကာင်းအရာလတွလဖပာကကမည်ဆိုရင် မကကာခဏေုံးစွဲလဖပာဆိုလနကကလော မှန်ေုံအိမ်
ဓာတ်လငွ့ ဆိုလောလဝါဟာရကို ေိထားဖို့ အဓိကေိုအပ်ပါေည်။ ဒါဆိုရင် မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့လတွက ဘာလတွေဲ၊ ပပီးလတာ့ မှန်
ေုံအိမ် အာနိေင်ဆိုတာအဘယ်နည်း?။

 မှန်ေုံအိမ်ဆိုတာ အလအးပိုင်းလဒေလတွမှာ အပင်စိုက်ပျ ိုးနိုင်ဖို့ေုံးလောအလဆာက်အဦတစ်မျ ိုးဖဖစ်ပါေည်။ အဲဒီ
အလဆာက်အဦကို အေွန်ကကည်ေင်လောမှန် (ေို့) ပေပ်စတစ်အဖဖူကိုအေုံးဖပုပပီးလဆာက်ေုပ်ပါေည်။ အထဲကိုလနလရာင်ဖခည်
ကျလရာက်လစပပီး  အပင်ရှင်ေန်ကကီးထွားလရးအတွက် ေိုအပ်လောအပူဓါတ်လတွကို လေှာင်ပိတ်ထားပါေည်။ ကမ္ဘာလဖမဖပင်
အထက်မှာ အေက်ရှင်ေန်လရးအတွက်အလရးပါလော လအာက်စီဂျင်ကဲ့ေို့ ဓါတ်လငွ့များပါဝင်လော လေထုအေွှာရှိပါေည်။ 
လေထုမရှိေျှင် ေက်ရှိများမရှိနိုင်ပါ။ 

 မှန်ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲဖခင်း၏ အဓိကအလကကာင်းအရင်းမှာ လနမှရလောစွမ်းအင်ဖဖင့် ကမ္ဘာကကီး၏ လေထုကို မှန်
ေုံအိမ်ကဲ့ေို့ အုပ်မိုးလပးထားလော မှန်ေုံအိမ်အာနိေင် (ပူလနွးမှု) တိုးောဖခင်းလကကာင့်ဖဖစ်ေည်။ လနမှစွမ်းအင်ေည် လဖမထု၊
 လရထုနှင့် လေထုကို အလနွးဓါတ်ရလစေည်။ ထိုလနွးလထွးောလောလဖမထု၊လရထုနှင့် လေထုတို့ေည် အပူဓါတ်ကိုတဖန်ဖပန်လပး
ကာ လကာင်းကင်လပါ်ေို့ ဖပန်လရာက်ရှိေွားေည်။ ကမ္ဘာလဖမဖပင်၏ လေထုထဲတွင်ရှိလော လရလငွ့ကဲ့ေို့လော မှန်ေုံအိမ်ဓါတ်လငွ့
များေည် အပူကိုအာကာေတွင်းေို့ ပျ ံ့ေွင့်မေွားလစရန် ထိန်းေိမ်းလပးထားေည်။ ဤေို့ဖဖင့် ကမ္ဘာကကီးကို လစာင်တစ်ထည်ခခုံ
ထားေကဲ့ေို့လနွးလထွးလစပပီး ေူများ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များအတွက် လနထိုင်ရန်ေင့်လတာ်လော လနရာတစ်ခုအဖဖစ် ဖန်တီး
လပးထားေည်။

 ထိုကဲ့ေို့ ေင့်လေျာ်မျှတေည့် အပူကို ထိန်းချုပ်လပးထားလော စနစ်မရှိေျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာေည်ယခုအလဖခအလနထက် 
အနှုတ် (၁၈) ဒီဂရီဆဲဆီးယပ်ခန့် ပို၍လအးလနမည်ဖဖစ်ပပီး ေက်ရှိများ အေက်ရှင်လနထိုင်ရန် မဖဖစ်နိုင်လပ။ ေို့လော် ေူေားတို့၏
ေုပ်ရပ်လတွအလကကာင့် မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့ထုတ်ေွှတ်မှုများ ဖမှင့်တက်ောမှုလကကာင့် ၎င်းတို့၏ပမာဏေည် လေထုထဲတွင် ေိေိ
ောောများဖပားောပပီးအကျ ိုးဆက်အလနဖဖင့် ကမ္ဘာလဖမကကီးေည် အေွန်ေျင်ဖမန်ေည့်နှုန်းဖဖင့် အပူချနိ်ဖမှင့်တက်ောေျက်ရှိ
ပါေည်။

Slide (7) မှန်လံုအိမ်အာနိသင်

 လေထုကို အေွှာ ၅ မျ ိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပပီး ထရိုပိုစဖီးယားအေွှာက ကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးပါ။ ၁၀ ကီေိုမီတာထိဖမင့်ပါေည်။ 
မိုးလေဝေဖဖစ်စဉ်အများစုက ဒီအေွှာထဲမှာဖဖစ်ပျက်ကကတာပါ။ 

Slide (8) မှန်လံုအိမ်ဓာတ်ငငေ့ များ

 မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့လတွကလတာ့ -

 � ေဘာဝအလေျာက်ထွက်လနလော ဥပမာ - water vapour H20, carbon dioxide CO2, methane CH4, nitrous oxide N2O, 
ေ့ုိမဟုတ်

 � ေူတ့ုိလဆာင်ရွက်မှုလကကာင့် ထွက်ောလော ဥပမာ - chlorofluorocarbons CFCs, hydrofluorocarbons HCFs စေည်တ့ုိ
 ဖဖစ်ပါေည်။ ဒါဆုိရင် ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှု ေ့ုိမဟုတ် ကမ္ဘာကကီးပူလနွးမှုတ့ုိဟာ မှန်ေံုအိမ်ဓါတ်လငွ့နဲ့ ဘယ်ေုိ ဆက်စပ်လနေဲ
 ဆက်လေ့ောကကရလအာင်။

Slide (9) ကမ္ဘာကကီးပူင ေွးမှု ွှင့် ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှု

 ကမ္ဘာလဖမကကီး ပူလနွးောဖခင်းဆိုေည်မှာ ကာဗွန်ဒိုင်လအာက််ဆိုဒ်ကဲ့ေို့လော မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့များ ထုတ်ေွှတ်မှု
တိုးပွားောလောအတွက်လကကာင့် ကမ္ဘာလဖမမျက်နှာဖပင် ပျှမ်းမျှအပူချနိ် ဖမင့်တက်ောဖခင်းကိုဆိုေိုပါေည်။ ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း
 ကာဗွန်ဒိုင်လအာက်ဆိုဒ်အပါအဝင် မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့များ၏ပမာဏတိုးပွားောဖခင်းေည် ကမ္ဘာ့အပူချနိ်ဖမင့်မားောဖခင်းအဖပင်

သင်ခန်းစာ (၂) ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အငြခခံသငောတရားများ ွှင့် ွိုင်ငံတကာ ပူးငပါင်းငဆာင်ရွက်မှုများ

Slide (1) ငခါင်းစဉ်

Slide (2) အာကာသထဲမှ တ့ုိကမ္ဘာငြမ

 ယခုကျွန်လတာ်တို့လနထိုင်လနလော ကမ္ဘာပဂိုဟ်ဟာ အာကာေထဲရှိလော ပဂိုဟ်လတွထဲက တစ်ခုဖဖစ်ပါေည်။ ေူေားလတွ
ဟာ ေဘာဝတရားနဲ့ဟန်ချက်ညီစွာလနောခဲ့ကကရာက (၁၇၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့် ) စက်မှုလတာ်ေှန်လရးကာေမှစပပီး စွမ်းအင်
ေုံးစွဲမှုနှင့်  စက်မှုထွန်းကားဖခင်းတို့လကကာင့် ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလပါ် ေူလတွ၏ ေုပ်လဆာင်မှုေက်လရာက်ဖခင်းဟာ ပိုမို
ဆိုးရွားောခဲ့ပါေည်။

 ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာ တက်ကကေှုပ်ရှားေူတစ်ဦး လဖပာကကားခဲ့လောလဆာင်ပုဒ်ကလတာ့ “ေူတို့အတွက် ဒုတိယ
ကမ္ဘာဆိုတာမရှိ” ေို့လဖါ်ဖပထားပါေည်။ ကျွန်လတာ်တို့လတွဟာ ေက်ဖက်ရည်ဆိုင်ေွားဖခင်း၊ ညလနစာချက်ဖပုတ်ဖခင်း၊ စမ်းေပ်မှု
တစ်ခုဖပုေုပ်ဖခင်းကဲ့ေို့ ကိစ္စတစ်ခုလဆာင်ရွက်ရာမှာ ဒီနည်းနဲ့အဆင်မလဖပရင် လနာက်တစ်နည်း၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အဖခားနည်း
ေမ်းစဉ်များနဲ့စမ်းေပ်တတ်ကကပါေည်။အလကကာင်းဖပချက်တစ်ချ ို့လကကာင့် မူေအစီအစဉ် (အစီအစဉ်-က) လအာင်ဖမင်မှုမရှိ
လောအခါ လနာက်တစ်နည်း (အစီအစဉ်-ခ) ကို လဆာင်ရွက်နိုင်ပါေည်။ အစီအစဉ်-ခ မလအာင်ဖမင်ေျှင်ေည်း အစီအစဉ်-ဂ ကို
လဖပာင်းေဲလဆာင်ရွက်နိုင်လပမယ့် လနထိုင်စရာကမ္ဘာလဖမအလနဖဖင့်ကလတာ့ အဖခားလနာက်ထပ်ကမ္ဘာမရှိပါဘူးေို့ ဆိုေိုချင်တာဖဖစ်
ပါေည်။

 ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာ ဖပဿနာနဲ့ပတ်ေက်ပပီး လဖပာရမည်ဆိုရင်လတာ့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကမ္ဘာလဖမတစ်ခုတည်း
ောရှိပပီး ေှုပ်ရှားေူ၏တီရှပ်မှာလဖါ်ဖပထားေေို ဒုတိယကမ္ဘာလဖမ (ကမ္ဘာလဖမ-ခ) ဒါမှမဟုတ် အဖခားလဖမ မရှိလတာ့ပါ။ ဒီကမ္ဘာ
လဖမလပါ်မှာ ပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်လနကကလော ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာေက်လရာက်မှုလေျာ့နည်းလရး ကကိုးပမ်းမှုတိုင်းကို  ထိ
လရာက်ဖမန်ဆန်စွာ လဆာင်ရွက်ပပီး ဒီကမ္ဘာလဖမကကီးကို ထိန်းေိမ်းလစာင့်လရှာက်ဖို့ ေိုအပ်ပါေည်။ 

Slide (3) ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုအငြကာင်းအရာသိငကာင်းစရာများ

 ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာ ေိလကာင်းစရာများပါဝင်လော ဗီဒီယိုနှစ်ခုကို ဖပေမှာဖဖစ်ေည်။ ကကည့်ေိုက်ကကရလအာင်။ 
ေိုအပ်ေေို လဆွးလနွးပပီး ဆုံးဖဖတ်ဖို့ေိုပါမည်။

Slide (4) ယခုသင်ခန်းစာပပီးသေားရင် သိရိှမည့်အငြကာင်းအရာများ

ယခုေင်ခန်းစာပပီးေွားရင် လအာက်ပါအလကကာင်းအရာလတွကို လဆာင်ရွက်နိုင်ပါေိမ့်မည်- 

။  ၁ မုိးလေဝေဆုိတာအဘယ်နည်း၊ ရာေီဥတုကွာဖခားချက်ဆုိတာအဘယ်နည်း ရှင်းဖပနုိင်ပါမည်

။  ၂ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆုိင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ (လဝါဟာရများကုိ လဖါ်ဖပနုိင်မည်၊ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆုိင်ရာလဝါဟာရ
များနှင့် အတုိလကာက်စာေံုးများ) ကုိ ဒီေင်ခန်းစာတုိးတက်မှုအလနဖဖင့် ရှုဖမင်နုိင်ပါမည်။ ဒါလပမယ့် နားမေည်တာရိှရင် ဘယ်
ဟာမဆုိ လမးဖမန်းနုိင်ပါေည်။ 

။  ၃ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဖဖစ်လပါ်ရလော အဓိကအလကကာင်းရင်းများကုိ ရှင်းေင်းလဖါ်ဖပနုိင်ပါမည်။ 

။  ၄ ကမ္ဘာေံုးဆုိင်ရာ နုိင်ငံတကာ/ကမ္ဘာအဆင့် ကကိုးပမ်းလဆာင်ရွက်လနမှုများ၏ အဓိကရင်းဖမစ်များကုိ လဖာ်ဖပနုိင်ပါမည်။ 

။  ၅ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုလေျှာ့ချဖခင်းနှင့် လဖပာင်းေဲောေည့် ရာေီဥတုနဲ့ ေုိက်လေျာညီလထွလနထုိင်ဖခင်းဆုိင်ရာ အလကကာင်းအရာ
များအကကား ကဲွဖပားဖခားနားမှုကုိ ေိရိှောနုိင်ပါမည်။ 

Slide (5) အငြခခံငေါဟာရများ: မုိးငလေသ ွှင့် ရာသီဥတု

 မိုးလေဝေဆိုတာအဘယ်နည်းနှင့် ရာေီဥတုဆိုတာအဘယ်နည်း၊ အဲဒါလတွ၏ဆက်နွယ်မှုလတွကိုရှင်းရှင်းေင်းေင်း
 ေိရှိထားဖို့ ေိုအပ်ပါေည်။ မိုးလေဝေဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အချနိ်တိုကာေ (ပစ္စုပ္ပန်မှာ အနီးစပ်ဆုံး အတိတ်
နှင့် အနာဂတ်ကာေ)အတွင်း ဖဖစ်ပျက်လနတာဖဖစ်ပါေည်။ ရာေီဥတုဆိုတာကလတာ့ ဆယ်စုနှစ်များကာေတစ်ခုလကျာ် ဖဖစ်
ပျက်လနလော ပျမ်းမျှမိုးလေဝေဖဖစ်စဉ် ဖဖစ်ပါေည်။ မိုးလေဝေဆိုတာ မိနစ်၊ နာရီတိုင်း၊ နိစ္စဓူဝ ဒါမှမဟုတ် ရာေီတစ်ခုမှတစ်
ခုေို့ လဖပာင်းေဲလနပါေည်။ တည်လနရာတစ်ခုတွင် ဖဖစ်လပါ်လနလော အပူချနိ်၊ စိုထိုင်းဆ၊ မိုးလရချနိ်၊ တိမ်ထူထပ်မှု၊ အေင်းလရာင်
လတာက်ပမှု၊  ဖမင်ကွင်းရှင်းေင်းမှု၊ လေ၊ လနလရာင်ဖခည်၊ ဆီးနှင်း၊ လေဖပင်း၊ လရခဲမုန်တိုင်း၊ မိုးကကိုးမုန်တိုင်းများ၊ အပူေှိုင်းများနှင့် 
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 ရုပ်ကကင်းလောင်စာများ လောင်ကျွမ်းဖခင်း၊ စက်မှုေုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျ ိုးလရးနှင့် ေယ်ယူပို့လဆာင်လရးတို့လကကာင့် မှန်ေုံအိမ်
ဓာတ်လငွ့ထုတ်ေွှတ်မှု ဖမင့်တက်ေျက်ရှိပပီး ကာဗွန်ဒိုင်လအာက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူရာမှာ အဓိကအလရးပါလော ေစ်လတာများကေည်း
 ဖျက်ဆီးခံရပပီးဖပုန်းတီးေျက်ရှိပါေည်။ ကမ္ဘာကိုေွှမ်းခခုံထားလော လေထုလစာင်ကကီးဟာ ကမ္ဘာအနှံ့လေစီးလကကာင်းနဲ့ေွတ်ေပ်
စွာေှည့်ပတ်လနပါေည်။ မှန်ေုံအိမ်ဓါတ်လငွ့လတွဟာလေထုထဲမှာဖပန့်နှံတည်ရှိပပီး လေေွားရာေမ်းလကကာင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့အနှံ့လရာက်
ပပီးကမ္ဘာ့မျက်နှာဖပင်ပျမ်းမျှအပူချနိ်ကို တိုးလစပါေည်။ မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့ ထုတ်ေွှတ်မှုဖမင့်တက်ောမှု၏အကျ ိုးဆက်ဆိုး
ကျ ိုးလတွဟာ နယ်ပယ်အကန့်အေတ်မရှိဘဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်း ခံစားကကရမှာဖဖစ်ေည်။ ဒါလကကာင့် ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာ 
လဆာင်ရွက်ချက်လတွကို နိုင်ငံတကာပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်မှုနည်းေမ်းဖဖင့် ဖမှင့်တင်လဆာင်ရွက်ရမှာ ဖဖစ်ပါေည်။ အဓိကအားဖဖင့် 
ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုကိုတွန်းေှန်ရာမှာ လရှ့တန်းမှလဆာင်ရွက်ချက်နှစ်ခုဖဖစ်လော မှန်ေုံအိမ်ဓါတ်လငွ့ ထုတ်ေွှတ်မှုလေျှာ့ချဖခင်း
နှင့် လဖပာင်းေဲောေည့်ရာေီဥတုနှင့် ေိုက်လေျာညီလထွလနထိုင်ဖခင်း ဆိုတာလတွကို လဆာင်ရွက်ရမှာဖဖစ်ပါေည်။

Slide (15) ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုငလှော့ချြခင်း ွှင့် ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှွု င့်ှ လုိက်ငလျာညီငထေငနထုိင်ြခင်း

ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုငလှော့ချြခင်း - မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့ထုတ်ေွှတ်မှုကို လေျှာ့ချဖခင်း ေို့မဟုတ် အဲ့ဒီဓါတ်လငွ့စုပ်ယူမှုဖယ်ရှား
မှုကို ဖမှင့်တင်လဆာင်ရွက်ဖခင်းဖဖစ်ပါေည်။ လရပိုက်မှလရ (မှန်ေုံအိမ် ဓါတ်လငွ့) ကိုလေျာ့နည်း (လေျှာ့ချ) လစရန် ဥပမာအားဖဖင့်
 ေျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ေုပ်ရန်အတွက် လကျာက်မီးလေွးကို အေုံးဖပုမည့်အစား လနစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်နဲ့ လရအားေျှပ်စစ်
တို့ကို လဖပာင်းေဲအေုံးချထုတ်ေုပ်ဖခင်းနဲ့ ေစ်လတာများကို ထိန်းေိမ်းလစာင့်လရှာက်ဖခင်း၊ ေစ်လတာစိုက်ခင်းများ ဖပုစုပျ ိုးလထာင်
ဖခင်းတို့ လဆာင်ရွက်ရမှာဖဖစ်ပါေည်။

ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုွှင့် လိုက်ငလျာညီငထေငနထိုင်ြခင်း - ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုနှင့်အတူေဘာဝနှင့်ေူမှုစနစ်များကို လဖပာင်းေဲ
ဖခင်း (ေို့မဟုတ်) ေိုက်လေျာညီလထွလနဖခင်း ဖဖစ်ပါေည်။ေိုက်လေျာညီလထွလဆာင်ရွက်ဖခင်းမှာ ကကိုတင်လမျှာ်မှန်းလဆာင်ရွက်
ဖခင်း ဥပမာ - ပင်ေယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာရှိလောရွာများကို ပင်ေယ်နှင့်လဝးရာလနရာေို့ လရှေ့လဖပာင်းလနထိုင်ဖခင်းဖဖင့် ပင်ေယ်
လရမျက်နှာဖပင်ဖမင့်တက်ောမှုဒဏ်မှ ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖခင်း ဒါမှမဟုတ် ဖဖစ်ောနိုင်လော ေဘာဝလဘးအန္တရာယ်များကို ခုခံ
နိုင်ရန် ကကိုတင်တုံ့ဖပန်မှု၊ ေွတ်ေပ်စွာ (ေို့) ကကိုတင်စီစဉ်ထားလော (ေဘာဝလဘးတုံ့ဖပန်လရးအစီအစဉ်များ) စေည့်လဆာင်ရွက်
မှုလတွ ဖဖစ်ပါေည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလတာ့ လဒေခံေူတစ်စု (ေို့) ေူ့အဖွဲ့အစည်းလတွ၏ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုအလပါ်
 ထိခိုက်ခံရနိုင်မှုကို လေျှာ့ချနိုင်ရန် ဒါမှဟုတ် ေူတို့၏ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဖမှင့်တင်နိုင်ရန် ဖဖစ်ပါေည်။

 အဖခားများစွာလော လဖပာင်းေဲမှုများကို  ဖဖစ်လပါ်လစပါေည်။ ၎င်းလဖပာင်းေဲမှုများ လရရှည်ဖဖစ်ပျက်ဖခင်းကို ခခုံငုံပပီး ရာေီဥတု
လဖပာင်းေဲမှုဟုလခါ်ပါေည်။

 ဒါလကကာင့် ကမ္ဘာလဖမကကီးလနွးောမှုဆိုတာ ကမ္ဘာလဖမမျက်နှာဖပင်အပူချနိ်ဖမင့်မားောဖခင်းကို ဆိုေို၍ ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲ
မှုဆိုေည်မှာ လေထုအတွင်း မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့များ များဖပားောဖခင်းလကကာင့် ကမ္ဘာလဖမကကီးပူလနွးောမှုအပါအဝင် အဖခား
လဖပာင်းေဲောမှုဖဖစ်စဉ်များအားေုံးကို ဆိုေိုပါေည်။

Slide (10) ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုြြစ်ငပါ်ရသည့် အငြကာင်းရင်းများ

 လရခိုးလရလငွများကို မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့အဖဖစ် ေတ်မှတ်ထားလပမယ့်ေည်း ၎င်းအလနဖဖင့် လေထုထဲမှာ ၉ ရက်ော 
တာရှည်ခံနိုင်လောအတွက် ကမ္ဘာကကီးပူလနွးောမှုကို ဖဖစ်လပါ်လစလော ေက်လရာက်မှုအနည်းငယ်မျှောရှိပါေည်။

 ဒါလပမယ့်ေည်း ကာဗွန်ဒိုင်လအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်လငွ့ကလတာ့ လေထုထဲမှာ နှစ်လပါင်း ၃၀ ကလန ၉၅ နှစ်အထိ နှစ်လပါင်း
များစွာ  တည်ရှိလနနိုင်ပပီး ေိောလောဆိုးကျ ိုးေက်လရာက်မှုများစွာ ဖဖစ်လပါ်လစပါေည်။ (အဲ့ဒီအထဲက ၂၀% ကလတာ့ နှစ်လပါင်း
လထာင်ချပီပီး တည်ရှိလနနိုင်ပါေည်) ၁၇၆၀ ခုနှစ် စက်မှုလတာ်ေှန်လရးကတည်းကစေို့ လေထုထဲေို့ ကာဗွန်ဒိုင်လအာက်ဆိုဒ်ထုတ်
ေွှတ်မှုဟာ ၄၅% ခန့်အထိဖမှင့်တက်ောခဲ့ပါေည်။ ဖွံ့ပဖိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများတွင် ေူဦးလရတိုးပွားမှုဖမင့်မားောဖခင်းနဲ့အတူ
 စက်မှုထွန်းကားောမှုလတွလကကာင့် မှန်ေုံအိမ်ဓာတ်လငွ့ ထုတ်ေွှတ်မှုလတွဟာေည်း ဖမင့်တက်ောခဲ့ပါေည်။ အဖခားမှန်ေုံအိမ်
ဓါတ်လငွ့လတွဟာေည်း အေားတူပါဝင်ပပီး ေက်လရာက်မှုလတွဖဖစ်လစပါေည် (Slideကို ကကည့်၍ဆက်လဖပာရန်)

Slide (11) ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုဆုိင်ရာသက်ငသအငထာက်အထားများ

 ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုလတွကို ဖပေလနလော ေက်လေအလထာက်အထားလတွက ဘယ်ကောေနည်း ဆိုလတာ့-

 � ကာေတုိအတွင်းမှာ တုိက်ရုိက်တုိင်းတာမှုကလနရရိှလော အလထာက်အထားများ၊ ဥပမာ- ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာဖပုေုပ်လော လေထု
တုိင်းတာစမ်းေပ်ဖခင်းများ၊ ဥပမာ ဟာဝုိင်ယီကျွန်းရိှ Mauna Loa လေ့ောလရးစခန်းမှလေထုနမူနာများတွင် CO2 ပါဝင်မှု
အဆင့် တုိင်းတာမှုများ၊ မုိးလေဝေစခန်းများ၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပံုများ၊ အစီရင်ခံစာများ။

 � တုိက်ရုိက်တုိင်းတာမှုလတွ မဖပုေုပ်စဉ်ကတည်းက ရိှထားလော ေက်လေအလထာက်အထားလတွကလတာ့ဥပမာ - လရခဲေွှာ
လဒါင်ေုိက်ဆေင်ဒါပံုလဖာက်ယူဖခင်း၊ နက်ရှိုင်းစွာ နံုးအနည်ကျမှုတုိင်းတာဖခင်းနှင့် ေစ်ပင်အနှစ်ကွင်းအလဖခအလနများလေ့ော
ဖခင်း စေည့်တ့ုိမှ ေိရိှရလော အချက်အေက်များ၊  

Slide (12) ငေါင်လုိက်ဆလင်ေါပံုငရခဲလွှာနမူနာငကာက်ယူြခင်း

 လရခဲေွှာကို လဒါင်ေိုက်ဆေင်ဒါပုံနမူနာ (တစ်ခါတစ်ရံ ၃ ကီေိုမီတာအထိ ရှည်ေျားနက်ရှိုင်းပါေည်) လဖာက်ယူ
တိုင်းတာဖခင်းဖဖင့် နှစ်လထာင်လောင်းများစွာတုန်းက လေထုထဲရှိ ဓာတ်လငွ့တည်ရှိမှုအလဖခအလနများကို ေိရှိနိုင်ပါေည်။ ပုံမှာဖပ
ထားတာကလတာ့ ေွန်ခဲ့လော နှစ်လပါင်း ၈ ေိန်းခန့်တုန်းကကာဗွန်ဒိုင်လအာက်ဆိုဒ်ထုတ်ေွှတ်မှုနဲ့ အပူချနိ်အလဖခအလနပဲ ဖဖစ်
ပါေည်။ ောမန်အားဖဖင့် လေထုထဲမှာ CO2 ပါဝင်မှုဟာ 220 ppm ဝန်းကျင်ောရှိခဲ့ပပီး ေက်ရှိကာေမှာ ရှိလော 415 ppm အထိ
 ဘယ်တုန်းကမှ မလရာက်ရှိဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဒီဟာကိုအချနိ်ကာေတစ်ခုအလနဖဖင့်လဖပာရမည်ဆိုရင် လခတ်မီတိုးတက်ောလောေူေား
လတွဟာ ကမ္ဘာလပါ်မှာေွန်ခဲ့လောနှစ် ၂၀၀၀၀၀ လောက်ကမှ တည်ရှိောဖခင်းနှင့် ဒိုင်နိုလဆာလတွဟာ ေွန်ခဲ့လောနှစ်လပါင်း ၆၅ 
ေန်းခန့်ကတည်းက မျ ိုးတုံးလပျာက်ကွယ်ခဲ့ပါေည်။

Slide (13) အနာဂတ်...

 တိုးတက်ောလောကွန်ပျူတာအစွမ်းနဲ့ တွက်ချက်မှုနည်းပညာလတွအရ အနာဂတ်မှာ ဖဖစ်ောနိုင်လောရာေီဥတုဆိုင်ရာ
ပုံစံ ကကိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအလဖဖလတွကေည်း ပိုမိုလကာင်းမွန်ောပါေည်။ေမားရိုးကျလဆာင်ရွက်မှုပုံစံ/စနစ်များ (BAU) (
ရာေီဥတုလဖပာင်းေဲမှုလေျှာ့ချလရးဆိုင်ရာလဆာင်ရွက်ချက်လတွ ဘာမှမေုပ်ေည့်ပုံစံ/စနစ်များ) ကိုတွက်ချက်မှုလတွအရဆိုရင်
 ၂၁၀၀ ခုနှစ်အလရာက်မှာ ကမ္ဘာ့အပူချနိ်ဟာ ေက်ရှိပမာဏထက် 6 ºC ခန့် တိုးဖမှင့်ောမှာဖဖစ်ပါေည်။ ဒါလကကာင်မို့ ရာေီဥတု
လဖပာင်းေဲမှုဆိုင်ရာပါရီေလဘာတူညီချက်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအားေုံးအလနဖဖင့် လထာက်ခံပပီး ပူးလပါင်းေိုက်နာလဆာင်ရွက်ကကမှ
ော ကမ္ဘာ့အပူချနိ် 2 ºC အထိ ေတ်မှတ်ချက်ပန်းတိုင်ကို လအာင်ဖမင်စွာလရာက်ရှိနိုင်မျာဖဖစ်ေည်။

Slide (14) ရာသီဥတုငြပာင်းလဲမှုကမ္ဘာ့ွုိင်ငံများအားလံုး၏ စေမ်းငဆာင်ချက်ဟာ အထူးလုိအပ်ပါသည်။
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Training Evaluation & Quizzes 

 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 2 
Date  
Location NayPyiTaw, Myanmar 
Workshop delivery partners ECD, GGGI 
 

Gender ☐ Male  ☐  Female 
Tick Designation as Appropriate ☐ Government Officials ☐ CSO ☐ GGGI Staff ☐ Others _________________ (specify) 
 
Instructions: 
Please tick your level of agreement with the 
statements below 

Strongly 
Agree 

(5) 

Agree 
(4) 

Neutral 
(3) 

Disagree 
(2) 

Strongly 
Disagree 

(1) 
I understood the objectives of the 
workshop/training      

The objectives of the workshop/training were met      
The methodologies used were appropriate      
The materials used were useful and relevant      
The content was organized and easy to follow      
The workshop/training was relevant to improving 
the knowledge/skills I need to accomplish my job      

Overall, I am satisfied with the workshop/training      
 

Content questions: Please provide a correct answer for each question. 

1. What is the main difference between weather and climate? 
................................................................................................................................................................................................ 

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

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

4. Name one level of the atmosphere that is most important for climate change? 
..................……………………………………………………………….… …………………………………………….. 

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

6. CO2 has increased by what percentage since 1750? 
................................................................................................................................................................................................ 

7. If the world continues with business as usual, by 2100, what is the likely predicted temperature increase? 
.............................................................................................................................................................................. 

Underline correct answers for 8 and 9.   

8. Climate change mitigation actions either ............ reduce or increase .......... GHG emissions or 

9. ............ reduce or increase ...........................C stored in C sinks. 

10. Give one example of a fossil fuel. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Thank you for completing this evaluation form. Feedback received will be used to provide improvements to 
future lessons/training. 

Evaluation forms should be handed to the trainer/coordinator at the end of the lesson. 

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


