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Lesson 3: International Climate Change Framework

SLIDE 2 What we’ve learned so far

In lesson 2 we looked at the basics of climate change - the what, why, when, where and how of global warming 
and climate change, and the two approaches to try to tackle it. You should now understand

 6 What are GHGs, the greenhouse effect, global warming and climate change
 6 The difference between weather and climate
 6 The need for a global approach to address global warming
 6 The difference between mitigation and adaptation

SLIDE 3 Learning outcomes 

This lesson investigates the international response to climate change – how mankind has reacted through the 
three decades since it was first acknowledged as a potential issue. From initial curiosity and concern, to devel-
oping a framework for future action (UNFCCC), to placing the responsibility of mitigation on the major global 
warming perpetrators (Kyoto protocol), to the latest response (Paris Agreement) where the whole world can 
choose to be involved with a measure of equity for all. 

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

1. Appreciate the historical context of a global approach to climate change
2. Describe the main aims of the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
3. Describe the Kyoto Protocol
4. Describe the main aims of the Paris Agreement
5. Explain what the ETF (Enhanced Transparency Framework) includes
6. Describe the main reporting requirements for Myanmar

SLIDE 4 Key Terms and Definitions

A new language has emerged around Climate Change and the developing reactions, including many acronyms 
(see slide 20). Important ones for this lesson are highlighted here (read slide)

SLIDE 5 International Climate Change Conferences 1992 (Rio) to 2019 (Madrid COP25) 

Man-made (anthropogenic) warming of the atmosphere has been recognised as a concern for a considerable pe-
riod of time. However, it is only from 1988 with the formation of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) that the international community acknowledged the need for action, continuing to the last COP (Con-
ference of the Parties) meeting (COP25) in Madrid in December 2019. Annual International Climate Change 
Conferences (COP) have been held from 1995 the year after UNFCCC commenced. The Kyoto Protocol was 
adopted in 1997 and came into force in 2005. Since then additional annual conferences (CMP) have been held 
based around Kyoto issues, since 2016 around Paris (CMA), these 3 being the most significant.

As you can see from this slide, the issue of climate change has had much attention over the years – this does not 
show all the meetings that have taken place.

The early conferences focused on developed countries and actions for mitigation. The Paris Agreement which 
was agreed to in 2015 is most significant for Myanmar as all countries (including Least Developed Countries) are 
included, where each country must determine, plan, and regularly report on the contribution that it undertakes to 
mitigate global warming.  A flexible approach is included for less developed countries. 

SLIDE 6 What are UNFCCC and Kyoto?

The UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is an international treaty that came 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
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loss and damage and financing - GEF (Global Environment Facility) funds ® CBIT (Capacity Building Initiative 
for Transparency) and voluntary sources

Operationally, it has four main elements:

1. Nationally determined contributions (NDCs) by Parties to reduce their GHG emissions -  not legally 
obliged to observe (Article 3).

2. Internationally negotiated, binding, procedural obligations to ensure all Parties are contributing to 
emissions mitigation in a transparent and accountable manner (e.g. an NDC communication every five 
years) (Articles 13, 14, 15).

3. An ‘ambition cycle’ to promote stronger action (progression) over time.
4. A flexible, transparent approach tailored to each issue area based on self-differentiation of NDCs

The goals of the Paris Agreements are:

1. Temperatures - keep global temperatures well below 2oC above pre-industrial temperatures 
2. Finance - Developed countries will provide financing to developing countries, having pledged to give 

$100 billion per year in climate finance by 2020, and a further $100 billion per year until 2025.
3. Developed countries continue to take the lead, with developing countries encouraged to be involved
4. Emission goals – peak asap, rapid reductions from 2050 with a balance attained
5. Review - Implemented in 2020, first global stocktake in 2023, then every 5 years
6. Loss and damage - -Agreement recognises the need to address loss and damage from climate change 

impacts, incorporating the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage

SLIDE 10 Paris Agreement – key milestones

The Paris Agreement reflects a “hybrid” approach blending

 6 bottom-up flexibility, to promote broad participation, with 
 6 top-down rules, to promote accountability and ambition, thus

committing all parties to undertake ambitious climate actions and establishing methods to hold them accountable 
and to strengthen ambition over time.

Key milestones are displayed: 

 6 new or updated NDCs are to be submitted in 2020 and then every five years after
 6 a global stocktake to be undertaken in 2023
 6 common reporting formats agreed to in 2020, with the first BTRs/TURs (Transparency Update Reports) 
under the Paris Agreement submitted in 2024 – until then current reporting procedures to be followed

 6 finance –in 2020 developed countries submit first biennial communications on future finance (and then 
every subsequent two years) and start discussions re finance after 2025.

SLIDE 11 Paris Agreement COP24

In 2018 at COP 24 in Poland, parties adopted the Paris “rulebook” detailed rules and procedures for implementing 
the agreement, focusing on the provisions related to governance, mitigation, transparency, finance, the periodic 
global stocktake, and implementation and compliance. It includes a timeline of key milestones in the agreement’s 
implementation over the coming years. The four elements displayed will be discussed in greater detail, however 
Article 6 has proven difficult to resolve. COP24 and the Paris rulebook represent the implementation phase. 

SLIDE 12 Paris Agreement Article 6

Article 6 of the Paris Agreement concerns how countries can reduce their emissions through the creation and use 
of international carbon markets, i.e. through a trading system where one country can offset its carbon emissions 

into force in 1994, as one of the three conventions to come from the Earth Summit held in Rio in 1992 (the other 
two being about desertification and biological diversity). The aims of the convention are to stabilise greenhouse 
gas emissions in the atmosphere and prevent dangerous impacts to our climate. 197 countries have signed the 
treaty. The treaty is a framework that does NOT contain any legally binding requirements, but provides the mech-
anisms and a framework to negotiate further Protocols and Agreements between countries.

It is THE MOST IMPORTANT forum for: 

 6 addressing climate change, 
 6 exchange of information, and 
 6 promoting international cooperation.

This is illustrated in the triangle; the foundation of the triangle is the UNFCCC and all Agreements and Plans are 
being supported by it. Key Agreements are described on each of the tiers. The Kyoto Protocol implemented the 
objectives of the UNFCCC based around 6 GHGs CO2, Methane (CH4), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocar-
bons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs), and Sulphur hexafluoride (SF6). First commitment period from 2008 to 
2012, then 2nd period from 2012 to 2020 known as the Doha amendment, with binding agreements. Each meeting 
had a difference focus, with the main outcome highlighted on the slide. In 2015 the Paris Agreement was agreed 
to, came into force in 2016, to be enacted from 2020 replacing Kyoto.

SLIDE 7 Paris Agreement Requirements: Evolution

The Paris Agreement includes and brings together many key elements from earlier Agreements and Protocols. 
The UNFCCC provided the National Communications reports and the GHG inventories for developed countries. 
From the Bali Action Plan there was agreement to use monitoring, reporting and verification on climate miti-
gation actions and reporting requirements, such as Biennial reports, were decided for countries with different 
capabilities. 

The Paris Agreement brings together earlier elements and defines how countries will implement their UNFCCC 
commitments after 2020. It 

 6 adds the ability of all countries to set their own mitigation targets, NDCs (Nationally Determined Contri-
butions)

 6 is applied to developed and developing countries with financial provisions applied to LDCs and SIDs 
(least-developed countries and small-island countries)

 6 adds the Enhanced Transparency Framework (ETF) for action and support, and
 6 includes flexibility to meet developing countries capacities, including reporting requirements.

SLIDE 8 What is the Paris Agreement?

The 2015 Paris Agreement, ratified at COP21, deals with GHG emission mitigation, adaptation, loss and damage, 
and financing in the context of sustainable development. It represents a paradigm shift (change in approach) in 
efforts to regulate climate change. The 1997 Kyoto Protocol involved limited countries with deep legally binding 
reduction commitments, while the Paris Agreement includes broad participation and self-determined mitigation 
contributions which are often shallow (less ambitious). The Paris Agreement has 29 Articles, the most important 
are displayed on the screen. (read some e.g. REDD+ deals with forestry, we’ll discuss that in a later lesson)

Came into force in 2016 with implementation starting in 2020 with the ‘rule book’, largely decided at COP24. 
More difficult issues, such as finalising the mechanism for loss and damage (article 8), to be discussed at COP25, 
but some without resolution, especially article 6 which deals with international carbon markets. 

SLIDE 9 Paris Agreement – key points

From RHS box - Paris Agreement aims to strengthen the global response to climate change in the context of 
sustainable development. International agreement that deals with GHG emission mitigation, adaptation, and CC 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrous_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrous_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrous_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride
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of: Reporting, Technical Expert Review and Multi-lateral Facilitative Consideration (global review). The blue 
boxes represent elements that all Parties shall do (i.e. report on GHG inventory, progress in implementing NDCs, 
climate change impacts and adaptations, undergo technical expert review on adaptation, and a facilitative mul-
tilateral consideration of progress) the green boxes are what only developed countries shall do (i.e. report on 
finances, technology transfer and capacity building support, undergo technical expert review on finance) the pink 
box what developing countries should do (report on finances, technology transfer and capacity building). Now, 
to the third and fourth elements that were decided at COP24 – Finance and the Global Stocktake.

SLIDE 17 FINANCE and GLOBAL STOCKTAKE

Finance

The Paris Agreement requires developed countries (and encourages others providing support) to report in their 
BTRs on their current and future support for developing countries. Developed countries have set a goal of $100 
billion a year by 2020 through to 2025 and agreed to set a higher goal for later years with deliberations to begin 
in 2020 – see timeline below. 

Global Stocktake  

To promote rising ambition, the agreement establishes two linked processes, each on a five-year cycle. The first is 
a “global stocktake” to assess collective progress toward meeting the Paris Agreement’s long-term goals. Global 
stocktakes will take place 3 years into the 5 year cycle, so the first will occur in 2023.  The process isn’t simple. 
The second process is the communication or updating of NDCs “informed by the outcomes of the global stock-
take.” – the findings of the global stocktake and how well current activities are addressing the Paris Agreement 
goals will influence the new NDCs especially for setting goals - Talk about timeline

SLIDE 18 Reporting and Review Requirements: Now and Paris Agreement

The Paris Agreement provides for capacity-based flexibility for developing countries regarding time frames and 
requirements for reporting. The reporting and review processes are: 

Annual - National Inventory Report (NIR) which details compliance with NDC targets, and from 2020 an Annual 
GHG inventory and review including a time series for GHG levels

Biennial - A transparency report (BTR/TUR) with technical review by ICA International Consultation Analysis 
and an FMCP (facilitative multilateral consideration of progress) assessment

Quadrennial - National Communication reports published every 4 years –contains very similar information to a 
TUR, so will look at them in more detail on the next slide

Five yearly - NDC – current 5 year plan for current mitigation targets

As well, Adaptation Communications should be submitted via the NDCs, NCs or NAP, and periodically re-
viewed.

SLIDE 19 Reporting Types:  National Communications and Transparency Update Reports

National Communications (NCs) and Transparency Update Reports (TURs) have similar content, they discuss 
progress to achieving NDC targets. Reports will be technically reviewed and then collated into the FMCP (facil-
itative multi-lateral consideration of progress) and global stocktake. Reporting frequency - submitted a new NC 
every 4 years, every 2 years submit a standalone TUR is.

Content should include:

 6 Climate change impacts
 6 Climate actions (mitigation and adaptation), policies and measures that have been implemented since last 
NC or TUR, and key indicators to assess their impacts

by trading with another country with carbon credits. Due to the complexities involved, no decision on imple-
menting market-based approaches was possible at COP24, so consideration was delayed until COP25 in 2019. 
Again, no decision was made. It is yet to be resolved. Let’s go back to the elements that were decided at COP24.

SLIDE 13 MITIGATION Targets – INDC and NDC

All parties must maintain and update nationally determined contributions (NDCs), outlining their self-defined 
mitigation goals and pursue domestic measures with the aim of achieving those goals. Intended NDCs (INDC) 
submitted ahead of the Paris summit are finalized when the agreement is ratified. New or updated NDCs will 
be submitted by 2020 and every five years thereafter for action in the future, e.g. for NDCs submitted in 2020, 
actions do not need to commence until 2025, but should be completed by 2030. NDCs will be registered on a 
web-based database and a greenhouse gas inventory (based on IPCC guidelines and corresponding to the NDC 
emissions and removals) will be reported in the biennial transparency reports (BTR), beginning with the second 
NDCs. 

The INDC and NDC report mitigation target(s) for a country. The INDC is submitted as an intention, a plan of 
what may be done once the Paris Agreement has been ratified. At that time the contribution needs to be con-
firmed, either the INDC becomes the NDC or is modified. Myanmar submitted their INDC in 2015 and are still 
considering changes to be incorporated for the NDC, which should be submitted early 2020. While the NDC has 
yet to be submitted Myanmar has already commenced activities to address the targets.

SLIDE 14 NDC (and INDC) Mitigation targets

Parties can submit many types of mitigation target types (highlight from orange table). Myanmar chose “Policies 
and Actions” rather than specific reduction targets. Coverage of sectors and GHGs also varies among countries…
might present problems in the future. NDC implemented through domestic policies, strategies and implementa-
tion plans. 

Flexibility within the Paris Agreement allows ‘Nationally Appropriate Mitigation Actions’, meaning they vary 
from country to country and are related to country priorities (e.g. poverty reduction and social development). Can 
include a National Adaptation Plan (NAP). Most of the other reports are about tracking the success of the NDC. 
Now, to the second element that was decided at COP24 - Transparency.

SLIDE 15 ENHANCED TRANSPARENCY FRAMEWORK (ETF)

Climate change is a global issue that cannot be solved by one Party/country. For Parties to work well together 
then they need trust in each other and there needs to be an open forum for information exchange. This is ad-
dressed in the Enhanced Transparency Framework under Article 13, a key element of the Paris Agreement.

The Paris Agreement establishes an ETF for the reporting and review of information on 1) emissions, 2) miti-
gation efforts, and 3) support provided or received. The new framework will be adopted no later than the end of 
2024, but applies capacity-based flexibility for developing countries (LDCs, SIDS). All parties will work toward 
the same standards as their capacities increase. The ETF system consists of two reporting requirements, BTR and 
NIR (National Inventory Reports), and two review mechanisms, TER (Technical Expert Review) and a facilita-
tive multilateral consideration of progress (FMCP).

The Monitoring, Reporting and Verification (MRV) system established under the ETF ensures enough similar in-
formation is collected and is openly available through the FMCP and a global review process allowing mitigation 
progress to be tracked thereby enhancing trust between Parties and advancing effective climate actions. It applies 
to both developed and developing countries.

SLIDE 16 ENHANCED TRANSPARENCY FRAMEWORK

The key elements of the Enhanced Transparency Framework are shown in this slide.  It is broken into 3 areas 
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သင်ခန်းစာ (၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာသီဥတုပပြာင်းလဲမှု မူပောင် 

Slide (၁) ပခါင်းစဉ် - အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ ရာသီဥတုပပြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ မူပောင်

Slide (၂) သင်ကြားခ့ဲပြီးပသာ အပကြာင်းအရာများ

။  ၁ မှန်လံုအိမ်ဓာတ်င ေ့ွ များ၊ မှန်လံုအိမ်အာနိသွ်၊ ကမ္ဘာကကီးပူင ေွးလာခြွ်းွှွ့် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုတ့ုိသည် မည်သည့်အရာများ
 ခြစ်ကကပါသနည်း။

။  ၂ မုိးငလဝသွှွ့် ရာသီဥတုတ့ုိ၏ ကောခြားြျက်

။  ၃ ကမ္ဘာကကီးပူင ေွးလာခြွ်းကုိ ကုိွ်တေယ်ငခြရှွ်းရန် ကမ္ဘာလံုးဆုိွ်ရာြျဉ်းကပ်မှုတစ်ြုလုိအပ်ခြွ်း

။  ၄ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှု ငလှော့ြျခြွ်းွှွ့် လုိက်ငလျာညီင ေွခြစ်ငစခြွ်းတ့ုိအကကား ကောခြားြျက် 

Slide (၃) သင်ယူပလ့လာမှုရလဒ်များ

သွ်ြန်းစာပပီးဆုံးပပီးငနာက် ငအာက်ပါရလဒ် (၆) ြုကိုရရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည် -

။  ၁ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုအား ကမ္ဘာလံုးဆုိွ်ရာြျဉ်းကပ်နည်းတစ်ြုအငနခြွ့် သမုိွ်းတငလှောက် ငဆာွ် ရွက်ြ့ဲမှုများကုိ ြျးီကျူး
ဂုဏ်ခပုွုိွ်ငစရန်၊

။  ၂ UNFCCC ၏ အဓိကရည်မှန်းြျက်များကုိ ငြာ်ခပွုိွ်ငစရန်၊

။  ၃ ကျ ိုတုိငနာက်ဆက်တေသဲငောတူစာြျုပ် (Kyoto Protocol) အား ငြာ်ခပွုိွ်ငစရန်၊

။  ၄ ပါရီသငောတူညီြျက်၏ အဓိကရည်မှန်းြျက်များကုိ ငြာ်ခပွုိွ်ငစရန်၊ 

။  ၅ တုိးခမှွ့်ပေွ ့လ်ွ်းခမွ်သာမှု မူငောွ် (Enhanced Transparency Framework - ETF) တေွ  ်ပါဝွ်သည့်အရာများအား ရှွ်းလွ်း
တွ်ခပွုိွ်ငစရန်၊

။  ၆ ခမန်မာွုိွ်ွံအတေက် အစီအရွ်ြံတွ်ခပခြွ်းဆုိွ်ရာ အဓိကလုိအပ်ြျက်များကုိ ငြာ်ခပွုိွ်ငစရန်၊ 

Slide (၄) 

Slide (၅) အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ ရာသီဥတုပပြာင်းလဲမှုညီလာခံများ ၁၉၉၂ (ရီယုိ) မှ ၂၀၁၉ (မြ်ဒရစ် COP25) အထိ

 လူသားတို့ငကကာွ့်ခြစ်ငသာ (anthropogenic) ငလွုပူငွေးလာခြွ်းကို စိုးရိမ်ပူပန်စရာတစ်ြုအငနခြွ့် သတ်မှတ်ြဲ့ကက
သည်မှာ ကာလအငတာ်အတန်ကကာြဲ့ပပီဟု ဆိုွိုွ်ပါသည်။ သို့ငသာ် ၎ွ်းမှာလက်ငတေ့အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ွိုွ်ငရး
အတေက် အသိအမှတ်ခပုွိုွ်သည့် ွိုွ်ွံတကာအြေဲ့အစည်းတစ်ရပ်ခြစ်ငသာ IPCC ငပါ်ငပါက်ြဲ့သည့် ၁၉၈၈ ြုွှစ်မှ စတွ်ြဲ့ခြွ်း
ခြစ်ပပီး ဆက်လက်၍ကျွ်းပလာြဲ့သည်မှာ ၂၀၁၉ ြုွှစ်၊ ဒီဇွ်ောလတေွ် မက်ဒရစ်ပမို့၌ ငနာက်ဆုံးညီလာြံ COP25 ကို ကျ ်ွးပ
ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။  ွှစ်စဉ် အခပည်ခပည်ဆိုွ်ရာရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုညီလာြံများ (COP) ကို UNFCCC တည်ငွာွ်ပပီးသည့်
 ၁၉၉၅ ြုွှစ်မှစတွ်၍ ကျွ်းပလာြဲ့ပါသည်။ ကျ ိုတိုငနာက်ဆက်တေဲစာြျုပ်ကို ၁၉၉၇ တေွ် ြျမှတ်ြဲ့ပပီး ၂၀၀၅ ြုွှစ်တေွ် စတွ်
အသက်ဝွ်ြဲ့ပါသည်။ ွိုအြျနိ်မှစ၍ ငနာက်ွပ် ွှစ်စဉ်ညီလာြံများခြစ်ငသာ ကျ ိုတိုစာြျုပ်ပါကိစ္စရပ်များွှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် 
CMP ွှွ့် ၂၀၁၆ မှစတွ်၍ ကျ ်ွးပြဲ့ငသာ ပါရီသငောတူညီြျက်ပါကိစ္စရပ်များွှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် CMA တို့ကို ကျွ်းပခပုလုပ်လာ
ြဲ့ရာ ၎ွ်းညီလာြံ (၃) ြုမှ အသိသာအွွ်ရှားဆုံးပွ် ခြစ်ပါသည်။ 

 အငစာပိုွ်းညီလာြံများမှာ ြေံ့ပြိုးပပီးွိုွ်ွံများွှွ့် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငလှော့ြျငရးလုပ်ွန်းများတို့အငပါ်တေွ်သာ
 အာရုံစိုက်ြဲ့ကကပါသည်။ ၂၀၁၅ ြုွှစ်တေွ် ပါဝွ်လက်မှတ်ငရးွိုးြဲ့သည့် ပါရီသငောတူညီြျက်သည် ခမန်မာွိုွ်ွံကဲ့သို့ ြေံ့ပြိုးဆဲ
ွိုွ်ွံများအပါအဝွ် ွိုွ်ွံအားလုံးအတေက် ွူးခြားမှုအရှိဆုံး/အငရးပါဆုံးခြစ်ပပီး အဆိုပါသငောတူညီြျက်တေွ် ပါဝွ်သည့် အြေဲ့
ဝွ်ွိုွ်ွံတိုွ်းက ကမ္ဘာကကီးပူငွေးလာမှုကို ငလှော့ြျရန်အတေက် ဆုံးခြတ်ြျက်ြျမှတ်ခြွ်း၊ အစီအစဉ်ငရးဆေဲခြွ်းွှွ့် ပူးငပါွ်းပါဝွ်
ငဆာွ်ရွက်မှုအတေက် ပုံမှန်အစီအရွ်ြံတွ်ခပခြွ်းတို့ကို ငဆာွ်ရွက်ရမည်ခြစ်ပါသည်။ ၎ွ်းတေွ် ြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနည်းသည့်ွိုွ်ွံ
များအတေက် ငခပာွ်းလေယ်ခပွ်လေယ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ် ပါဝွ်ပါသည်။ 

Slide (၆) UNFCCCနှင့်ြျ ိုတုိပနာြ်ဆြ်တဲွစာချုြ်တ့ုိမှာမည်သည့်အရာများပြစ်ကြြါသနည်း။

 The UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုငခပာွ်းလဲ

 6 The domestic institutional arrangements in place (e.g. national laws and policies)
 6 GHG emissions and sinks report (the inventory), in line with the IPCC Guidelines (encouraged but not 
mandated for developing countries)

 6 Updated national emissions projections
 6 For developing countries, the financial, technical and capacity-building support that has been received and 
gaps that remain 

 6 REDD+ results in a technical annex of the TUR, for those Parties seeking to receive payments for re-
sults-based actions

 6 Next lesson will deal with climate change in Myanmar, including reporting.

SLIDE 21 Helpful Sources of Information

 6 Pocket Guide to the Paris Agreement
 6 Linkages between the Enhanced Transparency Framework and other Provisions of the Paris Agreement
 6 Reporting Requirements under the ETF

https://ecbi.org/sites/default/files/PocketGuide-Digital.pdf
https://www.wri.org/publication/pact-linkages-transparency-framework
https://www.transparency-partnership.net/documents-tools/understanding-paris-agreement-analysing-reporting-requirements-under-enhanced
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Slide (၈) ြါရီသပောတူညီချြ်ဟူသည် အေယ်နည်း

 COP21 တေွ် အတည်ခပုလက်မှတ်ငရးွိုးြဲ့သည့် ၂၀၁၅ ပါရီသငောတူညီြျက်သည် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ွုတ်လွှတ်
မှု ငလှော့ြျခြွ်း၊ လိုက်ငလျာညီငွေခြစ်ငစခြွ်း၊ ဆုံးရှုံးမှုွှွ့် ွိြိုက်မှုများွှွ့် စဉ်ဆက်မခပတ်ြေံ့ပြိုးမှုွှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေငကကး
ငွာက်ပံ့ခြွ်းတို့ွှွ့် ဆက်ွွှယ်ပတ်သက်ပါသည်။  ၎ွ်းသည် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုကို ွိန်းညှိရန် ကကိုးပမ်းအားွုတ်ကကိုးပမ်း
ရာတေွ် နည်းလမ်းငခပာွ်းလဲငဆာွ်ရွက်ရခြွ်းကို ငြာ်ညွှန်းလျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၇ ြုွှစ်၊ ကျ ိုတိုငနာက်ဆက်တေဲစာြျုပ်တေွ်
 ဥပငဒအားခြွ့်နက်နဲစော စည်းငွှာွ်ွားသည့် ငလှော့ြျငရး ကတိကဝတ်ခပုွားငသာ သတ်မှတ်ွားငသာ ွိုွ်ွံများပါဝွ်
ငသာ်လည်း ပါရီသငောတူညီြျက်တေွ် ကျယ်ခပန့်စောပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ခြွ်းွှွ့် အြါအားငလျာ်စော ငလှော့ငပါ့ွားသည့် ွိုွ်ွံ
များကိုယ်တိုွ်ဆုံးခြတ်ငဆာွ်ရွက်ွိုွ်ငသာ ပါဝွ်ငဆာွ်ရွက်ြျက်များ ပါဝွ်ပါသည်။ ပါရီသငောတူညီြျက်တေွ် အပုဒ် ၂၉
 ြုပါဝွ်ပပီး အငရးအကကီးဆုံးများကို မျက်ွှာခပွ်ငပါ်တေွ် ငြာ်ခပွားပါသည်။ (အြျ ို့ကိုြတ်ကကည့်ပါ) (ဥပမာ - သစ်ငတာွှွ့်
စပ်ဆိုွ်သည့် REDD+ ၊ ၎ွ်းကို ငနာက်သွ်ြန်းစာတေွ် ငဆေးငွေးပါမည်) 

 ၂၀၁၆ ြုွှစ်တေွ် စတွ်အသက်ဝွ်ြဲ့ပပီး COP24 ၌ ကျယ်ကျယ်ခပန့် ခပန့်ငဆေးငွေးဆုံးခြတ်ြဲ့သည့် ‘Modalities၊ Proce-
dures ွှွ့် Guidelines’ (the ‘rulebook’) များွှွ့်အတူ ၂၀၂၀ တေွ် စတွ်အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်မည်ခြစ်ပါသည်။ 
ဆုံးရှုံးမှုွှွ့် ွိြိုက်မှုများအတေက် ယွ္တရားကို အတည်ခပုခြွ်းကဲ့သို့ငသာ ပိုမိုြက်ြဲသည့်ခပဿနာများကို COP25 တေွ် ငဆေးငွေးြဲ့
ကကပပီး ွိုွ်ွံတကာ ကာဗေန်ငေးကေက်ွှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် အပိုဒ် ၆ ကဲ့သို့ငသာ အြျ ို့အြျက်များကို ခပန်လည်ငခြရှွ်းွိုွ်ခြွ်းမရှိပါ။ 

Slide (၉) ြါရီသပောတူညီချြ် – အဓိြအချြ်များ

 ညာြက် box မှာ ပါရီသငောတူညီြျက်သည် စဉ်ဆက်မခပတ်ြေံ့ပြိုးမှုွှွ့်စပ်လျဉ်း၍ ရာသီဥတု ငခပာွ်းလဲမှုအား ကမ္ဘာ
လုံးဆိုွ်ရာတုံ့ခပန်ငဆာွ်ရွက်မှု ပိုမိုြိုွ်မာအားငကာွ်းငစရန် ရည်ရွယ်ွားပါသည်။ 

 ၎ွ်းသည် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ွုတ်လွှတ်မှု ငလှော့ြျခြွ်း၊ လိုက်ငလျာညီငွေခြစ်ငစခြွ်း၊ ဆုံးရှုံးမှုွှွ့် ွိြိုက်မှုများွှွ့်
 ငွေငကကးငွာက်ပံ့ခြွ်း (Global Environment Facility (GEF) ရန်ပုံငွေ၊ CBIT ွှွ့်အခြားငစတနာအငလျာက်ွည့်ဝွ်သည့်
အရွ်းအခမစ်များ) ွှွ့်သက်ဆိုွ်သည့် ွိုွ်ွံတကာသငောတူညီြျက်တစ်ရပ်ခြစ်ပါသည်။

လုပ်ွုံးလုပ်နည်းအားခြွ့် ငအာက်ပါအဓိကအြျက် (၄) ြု ပါဝွ်ပါသည်- 

။  ၁ အမျ ိုးသားအဆွ့် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငလှော့ြျငရးွှွ့် လုိက်ငလျာညီင ေွရိှငစငရးအငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်မည့်
အစီအစဉ် (Nationally determined contributions - NDCs) ငရးဆေခဲြွ်း -  ငဆာွ်ရွက်ရန် ဥပငဒအားခြွ့်စည်းငွှာွ်ွား
ခြွ်းမရိှပါ (Article 3)၊

။  ၂ အြေဲ့ ဝွ်ွုိွ်ွံများအငနခြွ့် ပေွ ့လ်ွ်းခမွ်သာမှွု ှွ ့ ်တာဝန်ြံမှုရိှစော ဓာတ်င ေ့ွ  ွုတ်လွှတ်မှုငလှော့ြျငရးတေွ  ်ပါဝွ်ငဆာွ်ရွက်ငစ
ရန်အတေက် ွုိွ်ွံတကာွှွ့် ငဆေးင ေွးညိှ ှွွို း်ွားငသာ၊ စည်းငွှာွ်ငသာ၊ လုပ်ွန်းဆုိွ်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ (ဥပမာ၊ ွါးွှစ်
တကကိမ်တွ်ခပရမည့် NDC ဆက်သေယ်မှု) (Articles 13, 14, 15)၊

။  ၃ အြျန်ိကာလအလုိက် ပုိမုိြုိွ်မာငသာလုပ်ွန်းများ တုိးခမှွ့်ွုိွ်ငစငရး ရည်မှန်းြျက်စက်ဝန်း၊

။  ၄ ွုိွ်ွံအလုိက် ကေခဲပားသည့် NDCs အငပါ်တေွ အ်ငခြြံ၍ ခပဿနာတစ်ြုြျွ်းစီအလုိက် ြျတ်ိဆက်ွားငသာ ခပုခပွ်လေယ်ပပီး 
ပေွ ့လ်ွ်းခမွ်သာသည့်ြျဉ်းကပ် နည်း၊

ပါရီသငောတူညီြျက်၏ ပန်းတိုွ်များမှာ ငအာက်ပါအတိုွ်းခြစ်ကကပါသည် - 

။  ၁ အပူြျန်ိ - ကမ္ဘာ့အပူြျန်ိကုိ စက်မှုအကကိုကာလအပူအြျန်ိ၏ ၂°C ွက်မပုိငစေဲ ဆက်လက်ွိန်းွားွုိွ်ရန်၊ 

။  ၂ ရန်ပံုင ေွ - ြေပံြိုးပပီးွုိွ်ွံများသည် ြေံ့ ပြိုးဆဲွုိွ်ွံများကုိ င ေွငကကးငွာက်ပ့ံငပးရန် (၂၀၂၀ အွိ ရာသီဥတုရန်ပံုင ေွ တစ်ွှစ်လှေွ် 
$100 billion ွှွ့် ငနာက်ွပ် ၂၀၂၅ အွိ တစ်ွှစ်လှေွ် $100 billion ဆက်လက်ငွာက်ပ့ံရန်)၊ 

။  ၃ ြေံ့ ပြိုးပပီးွုိွ်ွံများက ဦးငဆာွ်လျက်ငဆာွ်ရွက်မည်ခြစ်ပပီး ြေံ့ ပြိုးဆဲွုိွ်ွံများ ပါဝွ်လာငအာွ် တုိက်တေန်းငဆာွ်ရွက်ရန်၊ 

။  ၄ ွုတ်လွှတ်မှုပန်းတုိွ် - ၂၀၅၀ တေွ  ်မှေငခြတစ်ြုရရိှွုိွ်ရန် အတတ်ွုိွ်ဆံုး၊ အခမန်ဆံုး ငလှော့ြျရန်၊ 

။  ၅ ခပန်လည်ဆန်းစစ်ခြွ်း - ၂၀၂၀ တေွ  ်အငကာွ်အွည်ငြာ်ပပီး ၂၀၁၃ တေွ  ်ကမ္ဘာလံုးဆုိွ်ရာ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းငဆာွ်ရွက်
မည်ခြစ်ကာ ွ့ုိငနာက် ွါးွှစ်တစ်ကကိမ် ဆက်လက်ငဆာွ်ရွက်ရန်၊ 

။  ၆ ဆံုးရှုးံမှွု ှွ ့်ွ ြုိိက်မှု - ဤသငောတူညီြျက်သည် ဆံုးရှုးံမှွု ှွ ့်ွ ြုိိက်မှု တ့ုိအတေက် ဝါငဆာအခပည်ခပည်ဆုိွ်ရာလုပ်ွန်းစဉ်ွှွ့် 
ပူးငပါွ်းလျက် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငကကာွ့် ဆံုးရှုးံမှွု ှွ ့်ွ ြုိိက်မှုများငခြရှွ်းရန်လုိအပ်ြျက်ကုိ အသိအမှတ်ခပုရန်၊ 

မှုဆိုွ်ရာ မူငောွ်ကေန်ဗွ်းရှွ်း) ဆိုသည်မှာ ၁၉၉၂ ြုွှစ်၊ ရီယိုတေွ် ကျွ်းပြဲ့သည့် ညီလာြံသုံးရပ်အနက် ကမ္ဘာငခမညီလာြံ
 (အခြားွှစ်ြုမှာ သဲကွ္တာရ ခြစ်ွေန်းခြွ်းွှွ့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကေဲများအငကကာွ်း ခြစ်သည်) မှ စတွ်ငပါ်ငပါက်လာပပီး ၁၉၉၄ တေွ်
 အသက်ဝွ်ငသာ ွိုွ်ွံတကာသငောတူညီြျက်စာြျုပ်တစ်ရပ်ခြစ်ပါသည်။ ကေန်ဗွ်းရှွ်း၏ ရည်ရွယ်ြျက်များမှာ ငလွုွဲသို့ 
မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ွုတ်လွှတ်မှု တည်ပွိမ်ငစရန်ွှွ့် ရာသီဥတုဆိုွ်ရာ အွ္တရာယ်ရှိသည့် ဆိုးကျ ိုးများကျငရာက်ခြွ်းမှ ကာကေယ်
ရန် ခြစ်ပါသည်။ သငောတူစာြျုပ်ကို ွိုွ်ွံငပါွ်း (၁၉၇) ွိုွ်ွံက ပါဝွ်လက်မှတ်ငရးွိုးွားပပီးခြစ်ပါသည်။ 

 သငောတူစာြျုပ်သည် ဥပငဒအားခြွ့်စည်းငွှာွ်ွားသည့် လိုအပ်ြျက်များပါဝွ်ငသာ မူငောွ်တစ်ရပ်မဟုတ်
ငသာ်လည်း ွိုွ်ွံများအကကား ငနာက်ဆက်တေဲ သငောတူစာြျုပ် (protocol)ွှွ့် သငောတူညီြျက်များအတေက် ဆက်လက်
ညှိွှိုွ်းငဆေးငွေးညှိွှိုွ်းွိုွ်ငစရန် မူငောွ်တစ်ရပ်ွှွ့် လုပ်ွန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးငပးပါသည်။ 

 ၎ွ်းသည် ငအာက်ပါတို့အတေက် အငရးအကကီးဆုံးြိုရမ်တစ်ြု ခြစ်ပါသည်- 

။  ၁ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှု တုိက်ြျက်ငရးငဆာွ်ရွက်ခြွ်း၊

။  ၂ သတွ်းအြျက်အလက်များ ြလှယ်ခြွ်း၊ 

။  ၃ ွုိွ်ွံတကာ ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်မှုများကုိ တုိးခမှွ့်ခြွ်း၊

 အွက်ပါအြျက်များကို ကတိဂံပုံခြွ့်ဆေဲခပွားပါသည်၊ ကတိဂံငအာက်ငခြမှာ UNFCCC ွှွ့် ၎ွ်းက အငွာက်အပံ့ခပုွား
သည့် သငောတူညီြျက်များွှွ့် အစီအစဉ်များအားလုံး ခြစ်ပါသည်။  အဓိကသငောတူညီြျက်များကို အဆွ့်အလိုက်ငြာ်ခပ
ွားပါသည်။ 

 ကျ ိုတိုငနာက်ဆက်တေဲစာြျုပ်သည် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ (၆) မျ ိုးခြစ်သည့် CO2, Methane (CH4), Nitrous oxide 
(N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs), ွှွ့် Sulphur hexafluoride (SF6) တို့ကိုအငခြြံ၍ UN-
FCCC ၏ ရည်မှန်းြျက်များကို အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ြဲပါသည်။ ပွမကတိကဝတ်ခပုသည့်ကာလမှ ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၂
 အွိခြစ်ပပီး ဒုတိယကတိကဝတ်ကာလမှာ ဒိုဟာခပွ်ဆွ်ြျက်ဟု သိကကသည့် သငောတူညီြျက်များွှွ့်ပူးတေဲလျက် ၂၀၁၂ မှ 
၂၀၂၀ ြုွှစ်အွိခြစ်ပါသည်။ 

 ငတေ့ဆုံငဆေးငွေးပေဲတစ်ြုစီတေွ် မတူညီသည့် အာရုံစိုက်အငလးွားမှုများွှွ့် slide တေွ် highlight ခပွားသည့်
 အဓိကရလဒ်များ ပါရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ြုွှစ်တေွ် ပါရီသငောတူညီြျက်ကို သငောတူြဲ့ပပီး ၂၀၁၆ တေွ် စတွ်အသက်ဝွ်ြဲ့ကာ 
၂၀၂၀ မှစ၍ ကျ ိုတိုသငောတူညီြျက်ငနရာတေွ် အစားွိုးရန် ြျမှတ်ြဲ့ပါသည်။ 

Slide (၇) ြါရီသပောတူညီချြ်၏ လုိအြ်ချြ်များ။ ဆင့်ြဲပြါ်ပြါြ်လာပခင်း 

 ပါရီသငောတူညီြျက်တေွ် ယြွ်သငောတူညီြျက်များွှွ့် ငနာက်ဆက်တေဲစာြျုပ်များမှ အဓိကအြျက်များ ပါဝွ်
ငအာွ် ဆက်လက်ွည့်သေွ်းွားပါသည်။ UNFCCC သည် ြေံ့ပြိုးပပီးွိုွ်ွံများအတေက်အမျ ိုးသားအဆွ့်ဆက်သေယ်မှုအစီအရွ်ြံ
စာများွှွ့် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းတို့အတေက် အငွာက်အပံ့ခပုပါသည်။ ောလီလုပ်ွန်းစီမံြျက်မှအစခပု၍
 ွှစ်ွှစ်တစ်ကကိမ် ကကားခြတ်အစီအရွ်ြံစာကဲ့သို့ငသာ အစီအရွ်ြံရန်လိုအပ်ြျက်များွှွ့် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ ငလ့လာ
ငစာွ့်ကကည့်ခြွ်း၊ အစီအရွ်ြံတွ်ခပခြွ်းွှွ့် စိစစ်အတည်ခပုခြွ်းတို့ကို စေမ်းငဆာွ်ရည်အမျ ိုးမျ ိုးရှိကကသည့် ွိုွ်ွံများအတေက် 
အသုံးခပုရန် သငောတူဆုံးခြတ်ြဲ့ကကပါသည်။ 

 ပါရီသငောတူညီြျက်တေွ် ယြွ်ကအြျက်အလက်များပါဝွ်ပပီး ၂၀၂၀ ငနာက်ပိုွ်းတေွ် ွိုွ်ွံများက ၎ွ်းတို့၏ UNFC-
CC ကတိကဝတ်များကို မည်သို့အငကာွ်အွည်ငြာ်ရမည်ကို သတ်မှတ်ငြာ်ခပွားပါသည်။ သငောတူညီြျက်တေွ်- 

 � ွုိွ်ွံအစီအစဉ်ခြွ့် ငလှော့ြျငရးဦးတည်ြျက်များ (NDC) ြျမှတ်ွုိွ်ရန်အတေက် ွုိွ်ွံအားလံုး၏ စေမ်းငဆာွ်ရည်ကုိ ွည့်သေွ း်
ငပါွ်းစပ်ငပးပါသည်၊ 

 � သငောတူညီြျက်ကုိ ြေံ့ ပြိုးပပီးွှွ့် ြေံ့ ပြိုးဆဲွုိွ်ွံများက (LDCs ွှွ့် SIDs များအတေက် င ေွငကကးအငွာက်အပ့ံခြွ့်) ကျွ့်သံုးရ
မည်ခြစ်သည်၊ 

 � လုပ်ွန်းွှွ့် အငွာက်အပ့ံများအတေက် တုိးခမှွ့်ပေွ ့လ်ွ်းခမွ်သာမှုမူငောွ် (the Enhanced Transparency Framework - 
ETF) ကုိ ွည့်သေွ း်ငပးွားပါသည်၊ 

 � အစီအရွ်ြံခြွ်းအတေက် လုိအပ်ြျက်များအပါအဝွ် ြေံ့ ပြိုးဆဲွုိွ်ွံများ၏စေမ်းရည်ွှွ့် ကုိက်ညီငစရန် ခပုခပွ်ငခပာွ်းလဲလေယ်မှု
များွည့်သေွ း်ပါရိှပါသည်။



1918

ွိန်းသိမ်းခြွ်းွှွ့် ခပုခပွ်မေမ်းမံခြွ်းများ ခပုလုပ်ရပါမည်။ သငောတူညီြျက်အား လက်မှတ်ငရးွိုးပပီးသည့်အြါ ပါရီသငောတူ
ြျက်ကိုဦးတည်၍ ကကိုတွ်တွ်ခပြဲ့သည့် INDCs များကို အပပီးသတ်ငဆာွ်ရွက်ပပီခြစ်ပါသည်။ အသစ် သို့မဟုတ် ခပုခပွ်မေမ်းမံ
ွားသည့် NDCs များကို ၂၀၂၀ ြုွှစ်တေွ် တွ်ခပရမည်ခြစ်ပပီး အနာဂတ်တေွ် ငဆာွ်ရွက်မည့် လုပ်ွန်းများအတေက် ၅ ွှစ် တစ်
ကကိမ် မေမ်းမံခပွ်ဆွ်၍ တွ်ခပရမည်ခြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ၂၀၂၀ တေွ် တွ်ခပြဲ့သည့် NDCs သည် ၂၀၂၅ အွိ ငဆာွ်ရွက်ြျက်များ
အငပါ်မှတ်ြျက်ခပုရန် မလိုအပ်ငသာ်လည်း ၂၀၃၀ တေွ် ငဆာွ်ရွက်ပပီးခြစ်ရပါမည်။ NDCs များကို web-based အြျက်အလက်
များ သိမ်းဆည်းခြွ်း စနစ်တေွ် မှတ်ပုံတွ်/စာရွ်းငပးသေွ်း ခြွ်းခပုလုပ်မည်ခြစ်ပါသည်။ ဒုတိယငခမာက် NDCs စတွ်ြျနိ်တေွ် 
မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့စာရွ်း ငကာက်ယူခြွ်းဆိုွ်ရာအြျက်အလက်များကို ၂ ွှစ် တစ်ကကိမ် တွ်ခပသည့် ပေွ့်လွ်းခမွ်သာမှုရှိသည့် 
အစီရွ်ြံစာ (Biennial Transparency Report – BTR) တေွ်ငြာ်ခပရပါမည်။

 INDC ွှွ့် NDC အစီရွ်ြံစာများသည် ွိုွ်ွံတစ်ြု၏ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငလျာ့ြျငရးဆိုွ်ရာရည်မှန်းြျက်များ (tar-
gets) ကို အစီရွ်ြံတွ်ခပခြွ်းခြစ်ပါသည်။ INDC သည် ပါရီသငောတူညီြျက်လက်မှတ်ငရးွိုးပပီးြျနိ်တေွ် မည်သည့်အရာများ
ကို ငဆာွ်ရွက်ပပီးငခမာက်ွိုွ်သည်ဆိုငသာ အြျက်ကိုငြာ်ခပသည့် ရည်ရွယ်ြျက်အတေက် တွ်ခပခြွ်းခြစ်ပါသည်။ INDC မှ NDC 
ခြစ်လာသည် သို့မဟုတ် ခပုခပွ်မေမ်းမံမှု ခပုလုပ်ြဲ့သည်ဆိုသည်ကို ွိုွ်ွံ၏ွည့်ဝွ်မှု (contribution) ကို အတည်ခပုရန် လိုအပ်
ပါသည်။ ခမန်မာွိုွ်ွံသည် ၎ွ်း၏ INDC ကို ၂၀၁၅ ြုွှစ်တေွ် တွ်ခပြဲ့ပပီး ငခပာွ်းလဲမှုများကို ၂၀၂၀ ြုွှစ်တေွ် တွ်ခပမည့် NDC 
တေွ် ငပါွ်းစပ်ွည့်သေွ်းွိုွ်ရန် ွည့်သေွ်းစဉ်းစားလျက်ရှိပါသည်။ 

Slide (၁၄) NDC ရာသီဥတုပပြာင်းလဲမှုပလျာ့ချပရးဆုိင်ရာ ရည်မှန်းချြ်များ

 အြေဲ့ဝွ်ွိုွ်ွံများသည် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ ငလျာ့ြျငရးရည်မှန်းြျက် အမျ ိုးအစားများစောကို တွ်ခပွိုွ်ကက
ပါသည်။ (လိငမော်ငရာွ်ခြယ်ွားသည့်များပါဝွ်သည့် ဇယားကို အကကမ်းရှွ်းခပပါ)။ ခမန်မာွိုွ်ွံသည် တိကျငသာ ရည်မှန်းြျက်
များအစား “မူဝါဒများွှွ့် လုပ်ွန်းငဆာွ်ရွက်ြျက်များ” ကို ငရွးြျယ်ြဲ့ပါသည်။ ကဏ္ဍများွှွ့် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ၏ ငြာ်ခပ
မှုသည်လည်း ွိုွ်ွံများအကကား မတူညီမှုများရှိွိုွ်ပပီး အနာဂတ်ခပဿနာများကိုလည်း တွ်ခပွိုွ်ပါသည်။ NDC သည် ွိုွ်ွံ၏မူ
ဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ငရး အစီအစဉ်အတိုွ်း လိုက်နာ အငကာွ်အွည်ငြာ် ငဆာွ်ရွက်
ွိုွ်သည်။

 ပါရီသငောတူညီြျက်၏ ငခပာွ်းလေယ်ခပုလေယ်ရှိမှုသည် ွိုွ်ွံအလိုက်သွ့်ငလျာ်ငသာ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ
 ငဆာွ်ရွက်မှုများ (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMA)  ကိုလည်း ြေွ့်ခပုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ NAMA 
သည်  ွိုွ်ွံတစ်ြုွှွ့်တစ်ြု အငခပာွ်းအလဲရှိွိုွ်ပပီး ွိုွ်ွံများ၏ ဉီးစားငပးလုပ်ွန်းများတေွ် ဆက်ွေယ်မှုရှိကကပါသည်။ (ဥပမာ
 - ဆွ်းရဲ မေဲငတမှု ငလျာ့ြျခြွ်းွှွ့် လူမှုငရးဆိုွ်ရာြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုများ)

 ၎ွ်းတေွ် အမျ ိုးသားအဆွ့် လိုက်ငလျာညီငွေခြစ်ငစငရးအစီအစဉ် (National Adaptation Plan) များလည်း
 ွည့်သေွ်းငြာ်ခပွိုွ်သည်။ အခြားအစီရွ်စာအများစုသည် NDC အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်းငအာွ်ခမွ်မှုများကုိ 
ငခြရာြံခြွ်းအငကကာွ်း ခြစ်ကကပါသည်။

 ယြုငခပာမည့်အြျက်မှာ COP24 မှာဆုံးခြတ်ြျက်ြျြဲ့သည့်အရာများွဲမှ ဒုတိယအငကကာွ်း အြျက်ခြစ်သည့် ပေွ့်လွ်း
ခမွ်သာမှု အငကကာွ်းခြစ်ပါသည်။

Slide (၁၅) Enhanced Transparency Framework – ETF

 ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ ခပဿနာတစ်ြုခြစ်ပပီး တစ်ွိုွ်ွံ သို့မဟုတ် ပါတီတစ်ြုတည်းခြွ့်
 ငခြရှွ်းငဆာွ်ရွက်၍ မရွိုွ်ပါ။ အြေဲ့ဝွ်ွိုွ်ွံများ အြျွ်းအတူတကေ ငကာွ်းစော ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်လုပ်ကိုွ်ွိုွ်ရန် တစ်ွိုွ်
ွံွှွ့်တစ်ွိုွ်ွံအကကား ယုံကကည်မှုရှိရန် လိုအပ်ပပီး၊ သတွ်းအြျက်အလက်များြလှယ်ွိုွ်ရန်အတေက် ပေွ့်လွ်းမှုရှိသည့်ငဆေးငွေး
ပေဲ open forum များ ရှိြို့လိုအပ်ပါသည်။ ၎ွ်းကို ပါရီသငောတူညီြျက်၏ အပိုဒ်ြေဲ ၁၃ ငအာက်ရှိ enhanced transparency 
framework – ETF တေွ် အငရးကကီးသည့် အြျက်အခြစ် ရှွ်းလွ်းငြါ်ခပွားပါသည်။

 ပါရီသငောတူညီြျက်သည် ၁) ဓာတ်ငွေ့ွုတ်လွှတ်မှုများ၊ ၂) ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ ငလျာ့ြျ ငရးလုပ်ွန်းများ
ွှွ့် ၃) စီစဉ်ငပးမှုများွှွ့် လက်ြံရရှိမှုများအတေက် အငွာက်အပံ့များ စသည်တို့ အငပါ် သတွ်းအြျက်အလက်များ၏ အစီရွ်ြံ
တွ်ခပခြွ်းွှွ့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြွ်း လုပ်ွန်းများအတေက် ETF ကို ွည့်သေွ်းငရးဆေဲြဲ့ပါသည်။ ၎ွ်းမူငောွ်အသစ်ကို ၂၀၂၄
 ြုွှစ် ွက်ငနာက်မကျေဲ လက်ြံကျွ့်သုံးမည်ခြစ်ပါသည်။ သို့ငသာ် ြေံ့ပြိုးမှုအနည်းဆုံးွိုွ်ွံများ (LDCs) ွှွ့် SIDS ွိုွ်ွံများ
အတေက် capacity-based facility အငနခြွ့် အသုံးခပုသေားပါမည်။ အြေဲ့ဝွ်ွိုွ်ွံများ အားလုံးသည် ၎ွ်းတို့၏ စေမ်းငဆာွ်ရည်

Slide (၁၀) ြါရီသပောတူညီချြ် - အဓိြမှတ်တုိင်များ

 ပါရီသငောတူညီြျက်သည် ငအာက်ငြာ်ခပပါ မတူညီသည့်အရာများ ငရာငွှာပါဝွ်သည့် အရာခြစ်သည်-

 � ကျယ်ကျယ်ခပန့် ခပန့်  ပူးငပါွ်းပါဝွ်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်းအတေက် အွက်ငအာက် ခပုလေယ်ငခပာွ်းလေယ်ရိှမှု၊

 � တာဝန်ြံမှွု ှွ ့ခ်ပွ်းခပငသာရည်မှန်းြျက်များ တုိးခမှွ့်ရန်တေက် top-down နည်းဥပငဒသများ၊

 ွို့ငကကာွ့် ရည်မှန်းြျက်ကကီးမားငသာ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ ငဆာွ်ရွက်ြျက်များအား တာဝန်ယူငဆာွ်ရွက်
ရန် ပါတီအြေဲ့ဝ ်ွွိုွ်ွံများကို ကတိကဝတ်ခပုငစခြွ်းွှွ့် ၎ွ်းတို့၏ တာဝန်ယူမှုအား ကိုွ်တေယ်ရန်ွှွ့် ခပွ်းခပငသာရည်မှန်းြျက်
ကို အြျနိ်ကာလကကာခမွ့်သည်အွိ  အားငပးအားငခမှာက်ခပုရန် နည်းလမ်းများကို ြျမှတ်သေားရန် ပါရီသငောတူညီြျက်တေွ် 
ငြာ်ခပွားပါသည်။

အဓိကမှတ်တိုွ်များကို ငအာက်ပါအတိုွ်း ငြာ်ခပွားပါသည်-

 � အသစ်ငရးဆေဲွ ားငသာ သ့ုိမဟုတ် ခပုခပွ်မေမ်းမံမှု ခပုလုပ်ွားငသာ NDCs များအား ၂၀၂၀ ခပည့်ွှစ်တေွ  ်တွ်ခပရန်ွှွ့် ငနာွ်
တေွ လ်ည်း ၅ ွှစ်တစ်ကကိမ် တွ်ခပကကရန်၊

 � ၂၀၂၃ ြုွှစ်တေွ  ်ကမ္ဘာလံုးဆုိွ်ရာ စာရွ်းငကာက်ယူမှုကုိ ငဆာွ်ရွက်သေားရန်၊

 � ၂၀၂၀ ခပည့်ွှစ်တေွ  ် ေံုသငောတူညီြျက်ရယူပပီးခြစ်သည့် အစီရွ်ြံစာပံုစံခြွ့် ၂၀၂၄ ြုွှစ်တေွ  ် ပွမဦးဆံုးငသာ ပေွ ့လ်ွ်း
ခမွ်သာမှုရိှသည့် ခပုခပွ်မေမ်းမံွားသည့် အစီရွ်ြံစာ (TUR) အား တွ်ခပွုိွ်ရန်ွှွ့် အဆုိပါကာလမတုိွ်ွုိွ်မီ ယြုလက်ရိှ
အသံုးခပုလျက်ရိှငသာ အစီရွ်တွ်ခပခြွ်းဆုိွ်ရာလုပ်ွံုးလုပ်နည်းအား လုိက်နာငဆာွ်ရွက်ရန်၊

 � ေဏ္ဍာငရးကိစ္စရပ်ွှွ့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၀ ခပည့်ွှစ်တေွ  ်ြေံ့ ပြိုးပပီးွုိွ်ွံများက အနာဂတ်ေဏ္ဍာငရးွှွ့်ပတ်သက်ငသာ ပွမဆံုး
ငသာ biennial communications များကုိ တွ်ခပကကရန်၊ ၂၀၂၅ ြုွှစ်ငနာက်ပုိွ်းအတေက် ေဏ္ဍာငရးကိစ္စရပ်များကုိ စတွ်ငဆေး
ကကရန်၊ 

Slide (၁၁) ြါရီသပောတူညီချြ် - COP24

 ၂၀၁၈ ြုွှစ်၊ ပိုလန်ွိုွ်ွံတေွ် ကျွ်းပခပုလုပ်ြဲ့သည့် COP24 တေွ် အြေဲ့ဝွ်ွိုွ်ွံများသည် အငကာွ်အွည်ငြာ်
ငဆာွ်ရွက်ခြွ်းွှွ့် လိုက်နာငဆာွ်ရွက်ခြွ်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ ပုံမှန်စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်း၊ ေဏ္ဍာငရး၊ ပေွ့်လွ်းခမွ်သာမှုရှိငရး
၊ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ ငလျာ့ြျငရးွှွ့်အုပ်ြျုပ်ငရးကိစ္စရပ်များစသည်တို့အား ငွာက်ပံ့ခြွ်းများအငပါ် အငလးွား
လျက် သငောတူညီြျက်ကို အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ရန် လုပ်ွုံးလုပ်နည်းများွှွ့် နည်းဥပငဒများ၊ အငသးစိတ်
အြျက်အလက်များပါဝွ်သည့် ပါရီစည်းမျည်းစာအုပ် (the Paris rulebook) ကို အတည်ခပုြဲ့ကကပါသည်။ ၎ွ်းစာအုပ်တေွ်
 လာမည့်ွှစ်များစောအတေက် ကတိကဝတ်များ အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်းအတေက် သတ်မှတ်ြျက်မှတ်တိုွ်များ၏
 အြျနိ်ဇယားတစ်ြုပါရှိပါသည်။ သငောတူညီြျက်၏ အပိုဒ်ြေဲ ၆ (Article 6) သည် ကိုွ်တေယ်ငခြရှွ်းရန် မည်မှေြက်ြဲသည်ခြစ်
ငစကာမူ ငြာ်ခပွားသည့် အြျက် ၄ ြျက်ကို ပို၍အငသးစိတ် ငဆေးငွေးခြွ်း ခပုလုပ်ရပါမည်။

Slide (၁၂) ြါရီသပောတူညီချြ် အြုိဒ်ခဲွ ၆

 ပါရီသငောတူညီြျက်၏ အပိုဒ်ြေဲ ၆ သည် အြေဲ့ဝွ်ွိုွ်ွံများ ၎ွ်းတို့၏ ကာဗေန်ွုတ်လွှတ်မှုကို တီွေွ်ြန်တီးမှုများွှွ့် 
ွိုွ်ွံတကာကာဗေန်ငေးကေက်များအသုံးခပုလျက် မည်ကဲ့သို့ ငလျာ့ြျွိုွ်မည်ဆိုသည့်အြျက်များွှွ့် သက်ဆိုွ်ပါသည်။ 

 ရှုပ်ငွေးြက်ြဲခြွ်းများ ပါဝွ်ငနခြွ်းငကကာွ့် ငေးကေက်အငခြြံြျဉ်းကပ်မှု အငကာွ်အွည် ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်း
အတေက် ဆုံးခြတ်ြျက်ကို COP24 တေွ် မြျမှတ်ွိုွ်ြဲ့ပါ။ ွို့ငကကာွ့် စဉ်းစားသုံးသပ်ခြွ်း ကိစ္စရပ်များသည် ၂၀၁၉ ြုွှစ် COP25 
မတိုွ်မီအြျနိ်အွိ ငွှာွ့်ငွှးကကန့် ကကာြဲ့ပါသည်။ COP25 တေွ်လည်း ဆုံးခြစ်ြျက်မြျြဲ့ွိုွ်ြဲ့ပါ။ ၎ွ်းကို ဆုံးခြတ်ြျက်ြျမှတ်ရန် 
လိုအပ်ဆဲခြစ်ပါသည်။ COP24 တေွ် ဆုံးခြတ်ြျက်ြျြဲ့မှတ်သည့် အြျက်များဆီ ခပန်သေားကကပါဉီးစို့။

Slide (၁၃) ရာသီဥတုပပြာင်းလဲမှု ပလျာ့ချပရးဆုိင်ရာ ရည်မှန်းချြ်များ (targets)

 INDC ွှွ့် NDC အြေဲ့ဝွ်ွိုွ်ွံများအားလုံးသည် ၎ွ်းတို့၏ ကိုယ်ပိုွ်ြျမှတ်ွားသည့် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငလျာ့ြျငရး
ဆိုွ်ရာ ရည်မှန်းြျက်ပန်းတိုွ်များွှွ့် အဆိုပါပန်းတိုွ်များကို ရရှိွိုွ်ရန် ရည်ရွယ်မှုွှွ့်အတူ ငဒသဆိုွ်ရာ အငကာွ်အွည်ငြာ်
ငဆာွ်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများကိုငြာ်ခပလျက် ၎ွ်းတို့၏ Nationally Determined Contributions (NDCs) များအား ဆက်လက်
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 ငမှော်မှန်းွားသကဲ့သို့ပွ် အစီအရွ်ြံတွ်ခပခြွ်းွှွ့် ခပန်လည်စိစစ်ခြွ်းလုပ်ွန်းများမှာ- မတူညီငသာအငရာွ်
များသည် မည်သည့်အရာများခြစ်ကကပါသနည်း။? 

 � (၄) ွှစ်တစ်ကကိမ်ငရးသားွုတ်ငဝငသာ အမျ ိုးသားအဆွ့်ဆက်သေယ်မှုအစီအရွ်ြံစာများ ွှွ့် နည်းပညာဆုိွ်ရာစိစစ်သံုးသပ်
ခြွ်း၊ 

 � (၂) ွှစ်တစ်ကကိမ်ငရးသားွုတ်ငဝငသာ ပေွ ့လ်ွ်းခမွ်သာမှုဆုိွ်ရာအစီအရွ်ြံစာများ ွှွ့် ICA က နည်းပညာဆုိွ်ရာစိစစ်ခြွ်း၊ 
ွ့ုိငနာက် အြျွ်းြျွ်းအခပန်အလှန်ဆန်းစစ်ခြွ်း၊

 � ွှစ်စဉ် မှန်လံုအိမ်ဓာတ်င ေ့ွ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းွှွ့် ဆန်းစစ်ခြွ်း၊ 

 ပါရီသငောတူညီြျက်သည် ြေံ့ပြိုးဆဲွိုွ်ွံများွှွ့် ကိုက်ညီငစရန် ၎ွ်းတို့၏စေမ်းငဆာွ်ရည်အငပါ်အငခြြံသည့် ခပုခပွ်
လေယ်မှုွှွ့် အစီအရွ်ြံတွ်ခပရန်အတေက် သတ်မှတ်ကာလွှွ့် လိုအပ်ြျက်တို့ကို ငွာက်ပံ့ငပးပါသည်။ 

INDC – ၂၀၂၀ ြုွှစ်ငနာက်ပိုွ်း ငဆာွ်ရွက်လိုသည့်အစီအစဉ်များ

NDC – လက်ရှိ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှု ငလှော့ြျငရးဆိုွ်ရာရည်မှန်းြျက်များအတေက် လက်ရှိ (၅) ွှစ်တာငဆာွ်ရွက်မည့်
 အစီအစဉ်များ

NCs – NDC ပါ ဦးတည်ြျက်များကို ရရှိငအာွ်ငဆာွ်ရွက်ရာတေွ် အစီအစဉ်သည် မည်မှေငကာွ်းမေန်ငကကာွ်း ငခြရာငကာက်ြံ
ခြွ်းွှွ့် လက်ရှိလိုအပ်ြျက်များကို ငြာ်ခပခြွ်း 

TUR – အစီအစဉ်သည် မည်မှေငကာွ်းမေန်ငကကာွ်း ငနာက်ဆုံးရအြျက်အလက်များခြွ့် ငလ့လာဆန်းစစ်ခြွ်း 

အမျ ိုးသားအဆွ့် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်း – ဓာတ်ငွေ့ွုတ်လွှတ်မှုများ၏ အငခြြံအြျက်အလက်။

လိုက်ငလျာညီငွေခြစ်ငစငရးဆိုွ်ရာ ဆက်သေယ်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်း – လိုက်ငလျာညီငွေ ခြစ်ငစငရးဆိုွ်ရာ အစီအစဉ်သည် မည်
မှေငကာွ်းမေန်ငကကာွ်းကို ငခြရာငကာက်ခြွ်း။

Slide (၁၉) အစီအရင်ခံပခင်းြံုစံများ၊ ရာသီဥတုပပြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာအမျ ိုးသားအဆင့်အစီအရင်ခံစာနှင့် ပနာြ်ဆံုးရ ြွင့်လင်းပမင်သာ
ရိှမှုဆုိင်ရာ အစီအရင်ခံစာများ 

 ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာအမျ ိုးသားအဆွ့်အစီရွ်ြံစာွှွ့် ငနာက်ဆုံးရ ပေွ့်လွ်းခမွ်သာရှိမှုဆိုွ်ရာ အစီအရ ်ွြံ
စာများတေွ်  NDC ပါ ရည်မှန်းြျက်များအား ရရှိငစရန် လက်ရှိငဆာွ်ရွက်ငနမှုများကို ငဆေးငွေးပပီး ပါဝွ်သည့်အငကကာွ်းအရာ
များမှာ ဆွ်တူကကပါသည်။ အစီအရွ်ြံစာများကို နည်းပညာဆိုွ်ရာ ဆန်းစစ်ခြွ်းငဆာွ်ရွက်မည်ခြစ်ပပီး FMCP (facilitative 
multi-lateral consideration of progress) ွှွ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာစာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းတို့တေွ် အြျက်အလက် စုစည်းွား
မည် ခြစ်သည်။ အစီအရွ်ြံရမည့် အကကိမ်အငရအတေက်ကို ြျမှတ်မွားရငသးငသာ်လည်း (၄) ွှစ်တိုွ်းတေွ် NC အသစ်တစ်
ငစာွ်တွ်ခပရမည်။ (၂) ွှစ်ပပီးငနာက်တေွ် TUR တစ်ြုတည်းကို ွပ်မံတွ်ခပရပါမည်။ 

ပါဝွ်သွ့်သည့်အငကကာွ်းအရာများမှာ- 

။  ၁ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငကကာွ့် အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုများ၊ 

။  ၂ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆုိွ်ရာ တ့ံုခပန်ငဆာွ်ရွက်ြျက်များ (ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငလှော့ြျငရးွှွ့်လုိက်ငလျာညီင ေွခြစ်ငစ
ငရး)၊ ငနာက်ဆံုးွုတ် NC (သ့ုိ) TUR မှ အငကာွ်အွည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်လာသည့် မူဝါဒများွှွ့် နည်းလမ်းများ၊ ွိြုိက်
သက်ငရာက်မှုများကုိ ဆန်းစစ်ရန် အဓိကအညွှန်းကိန်းများ၊

။  ၃ လက်ရိှ ခပည်တေွ း်ဌာန/အြေဲ့ အစည်းဆုိွ်ရာ အစီအစဉ်များ (ဥပမာ၊ အမျ ိုးသား ဥပငဒများွှွ့် မူဝါဒများ)၊ 

။  ၄ IPCC Guidelines ပါလမ်းညွှန်ြျက်ွှွ့်အညီ မှန်လံုအိမ်ဓာတ်င ေ့ွ ွုတ်လွှတ်မှွု ှွ ့ ် စုပ်ယူမှု အစီအရွ်ြံစာ (စာရွ်းငကာက်ယူ
ခြွ်း) (ငဆာွ်ရွက်ရန် တုိက်တေန်းငသာ်လည်း ြေံ့ ပြိုးဆဲွုိွ်ွံများအတေက် မခြစ်မငနငဆာွ်ရွက်ရန်ဟုမဆုိလုိပါ)၊

။  ၅ ငနာက်ဆံုးရ အမျ ိုးသားအဆွ့်ွုတ်လွှတ်မှုဆုိွ်ရာြန့် မှန်းြျက်များ၊

။  ၆ ြေပံြိုးဆဲွုိွ်ွံများအတေက် ရန်ပံုင ေွ၊ နည်းပညာွှွ့် စေမ်းငဆာွ်ရည်ခမှွ့်တွ်ခြွ်းဆုိွ်ရာ အကူအညီငပးမှုရရိှခြွ်းွှွ့် ကျန်ရိှငန
ငသာ ကေက်လပ်များ၊

။  ၇ ရလဒ်အငခြခပု တ့ံုခပန်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်းများအတေက် အငွာက်အပ့ံငပးအပ်မှု ရှာငြေငနသည့် ွုိွ်ွံများအတေက် TUR ၏ tech-
nical annex တေွ င်ြာ်ခပွားသည့် REDD+ ရလဒ်များ၊

များ တခြည်းခြည်းလာသည့်ွှွ့်အမှေ တူညီငသာ စံနမူနာတစ်ြုစီသို့ ဦးတည်ပပီး လုပ်ငဆာွ်သေားကကရမည်ခြစ်ပါသည်။ ETF စနစ်
တေွ် (Biennial Transparency Report – BTR) ွှွ့် (National Inventory Report – NIR) စသည့် အစီရွ်တွ်ခပခြွ်းဆိုွ်ရာ
လိုအပ်ြျက် ၂ ြုွှွ့် Technical Expert Review – TER) ွှွ့် (Facilitative Multilateral Consideration of Progress – FMCP) 
စသည့် ခပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ခြွ်း လုပ်ွန်းစဉ် ၂ ြု ပါဝွ်ပါသည်။

 ETF ငအာက်ရှိ Monitoring, Reporting and Verification – MRV စနစ်သည် စုငဆာွ်း ငကာက်ယူွားသည့် အလားတူ
သတွ်းအြျက်အလက်များကို ငသြျာမှုရှိငစပပီး ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ ခပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ခြွ်းလုပ်ွန်းစဉ် (FMCP) မှတစ်ဆွ့် 
အလေယ်တကူ ငဆာွ်ရွက်ွိုွ်မည်ခြစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုငလျာ့ြျငရးဆိုွ်ရာ လုပ်ွန်းများ၏တိုးတက်မှု ငခြရာြံခြွ်း
ကို ြေွ့်ခပုွားပါသည်။ ွိုသို့ခပုလုပ်ခြွ်းခြွ့် ပါတီဝွ်ွိုွ်ွံများအကကား ယုံကကည်မှုပိုမိုတိုးတက်ငစခြွ်းွှွ့် ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှု
ဆိုွ်ရာ အငရးယူငဆာွ်ရွက်မှုများ တိုးတက်ငစွိုွ်ပါသည်။

Slide (၁၆) Enhance Transparency Framework

 ETF ၏ အဓိက အငရးကကီးငသာ အြျက်များကို ယြု Slide တေွ်ခပသွားပါသည်။ ၎ွ်း ETF ကို အစီရွ်ြံတွ်ခပခြွ်း
၊ နည်းပညာဆိုွ်ရာ ကျွမ်းကျွ်ပညာရှွ်များ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြွ်းွှွ့် Multilateral Facilitative Consideration (ေက်စုံ
အငွာက်အကူခပုွည့်သေွ်းစဉ်းစားခြွ်း) စသည်ခြွ့် ဧရိယာနယ်ပယ် ၃ ြု ြေဲခြားွားပါသည်။ အခပာငရာွ်အကေက် (boxes) 
များက အြေဲ့ဝ ်ွ ွိုွ်ွံများအားလုံး လုပ်ငဆာွ်ရမည့် အရာများကို ခပသွားခြွ်းခြစ်ပါသည် (ဆိုလိုသည်မှာ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့
စစ်တမ်းငကာက်ယူခြွ်း၊ NDC အငကာွ်အွည်ငြာ် ငဆာွ်ရွက်ခြွ်း၏ တိုးတက်မှုများ၊ ရာသီဥတုငခပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ရာ အကျ ိုး
သက်ငရာက်မှုများွှွ့် လိုက်ငလျာညီငွေ ငနွိုွ်ငရးနည်းလမ်းများ၊ လိုက်ငလျာညီငွေငနွိုွ်ငရးနည်းလမ်းများအငပါ်
 နည်းပညာဆိုွ်ရာကျွမ်းကျွ်ပညာရှွ်များမှ ခပန်လည်သုံးသပ်မှုခပုလုပ်ခြွ်း၊ ေက်ငပါွ်းစုံရှုခမွ်သုံးသပ်ခြွ်းများ၊)။ အစိမ်း
ငရာွ်အကေက် (boxes) များသည် ြေံ့ပြိုးပပီးွိုွ်ွံများသာလှေွ် လိုက်နာငဆာွ်ရွက်ရမည့် အြျက်များခြစ်ကကပါသည် (ဥပမာ
 - ေဏ္ဍာငရးကိစ္စရပ်များအငပါ် အစီရွ်ြံတွ်ခပခြွ်း၊ နည်းပညာငပးခြွ်းွှွ့် စေမ်းငဆာွ်ရည်ခမှွ့်တွ်ခြွ်းလုပ်ွန်းများအတေက်
 ငွာက်ပံ့ငပးမှုများ၊ ေဏ္ဍာငရးကိစ္စရပ်များအငပါ် နည်းပညာဆိုွ်ရာ ကျွမ်းကျွ်ပညာရှွ်များမှ စိစစ်သုံးသပ်မှုကိုြံယူခြွ်း)
။ ပန်းငရာွ်  boxes များသည် ြေံ့ပြိုးဆဲွိုွ်ွံများ လိုက်ပါလုပ်ငဆာွ်သွ့်သည်များကို ခပသွားခြွ်းခြစ်ပါသည်(ေဏ္ဍာငရး
ဆိုွ်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နည်းပညာလွှဲငခပာွ်းရယူခြွ်းွှွ့် စေမ်းငဆာွ်ခမှွ့်တွ်ခြွ်းလုပ်ွန်းများ အစီရွ်ြံတွ်ခပခြွ်း၊)။

Slide (၁၇) ေဏ္ဍာပရးနှင့် ြမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ စာရင်းပြာြ်ယူပခင်း

ေဏ္ဍာပရး

 ပါရီသငောတူညီြျက်သည် ြေံ့ပြိုးပပီးွိုွ်ွံများအား ြေံ့ပြိုဆဲွိုွ်ွံများအတေက် ၎ွ်းတို့၏ လက်ရှိွှွ့်အနာဂတ်ငွာက်ပံ့
ငပးမှုများကို ၎ ်ွးတို့၏ BTRs များတေွ် ွည့်သေွ်းအစီရွ်ြံတွ်ခပရန် လိုအပ်ပါသည်။ ြေံ့ပြိုးပပီးွိုွ်ွံများသည် ၂၀၂၀ ခပည့်ွှစ်
ငနာက်ဆုံးွား၍ တစ်ွှစ်လှေွ် အငမရိကန်ငဒါ်လာ ၁၀၀ ေီလီလျ ံငွာက်ပံ့ငပးရန် ပန်းတိုွ်သတ်မှတ်ွားပပီး ၂၀၂၅ ြုွှစ်အွိ
 ွ ှစ်စဉ် ငွာက်ပံ့ငပးရန် ရည်မှန်းြျက်ြျွားပါသည်။ ၂၀၂၀ ခပည့်ွှစ်တေွ် စတွ်ရန်ွှွ့် ငနာက်ပိုွ်းွှစ်များတေွ် ပိုမိုခမွ့်မားငသာ
ပန်းတိုွ်များကို စဉ်းစားြျွ့်ြျနိ်၍ ြျမှတ်ရန်ကိုလည်း သငောတူညီြဲ့ကကပါသည်။ 

ြမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ စာရင်းပြာြ်ယူပခင်းများ

 ရည်မှန်းြျက်များကို ပိုမိုတိုးခမှွ့်လုပ်ငဆာွ်ွိုွ်ရန် သငောတူညီြျက်က ၅ ွှစ်တစ်ကကိမ်သက် တမ်းခြွ့် ဆက်စပ်
လျက်ရှိငသာ လုပ်ွန်းစဉ်ွှစ်ြုကို ြျမှတ်ပါသည်။ ပွမတစ်ြုသည် ပါရီသငောတူညီြျက်၏ ငရရှည်ပန်းတိုွ်များကို ရရှိငစ
ရန်ရည်ရွယ်ပပီး စုငပါွ်းတိုးတက်မှုများကို လက်ြံရရှိရန်အတေက်ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းလုပ်ွန်း ခြစ်ပါသည်
။ ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းသည် ၅ ွှစ်သက်တမ်းတစ်ြုတေွ် ၃ ွှစ်တာကာလ ပါဝွ်ငဆာွ်ရွက်ပါလိမ့်မည်။ 
ွို့ငကကာွ့် ပွမဆုံ ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းကုိ ၂၀၂၃ ြုွှစ်မှာ ငဆာွ်ရွက်ပါလိမ့်မည်။ လုပ်ွန်းစဉ်သည် မရိုး
ရှွ်းပါ။ ဒုတိယလုပ်ွန်းစဉ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ စာရွ်းငကာက်ယူခြွ်းမှ ရရှိလာသည့် ရလဒ်များမှ အြျက်အလက်များရယူ
ပပီး ြျတိ်ဆက်ငဆာွ်ရွက်ခြွ်းွှွ့် NDCs များကို ခပုခပွ်မေမ်းမံမှုခပုလုပ်ခြွ်း ခြစ်ပါသည်။

အချနိ်ြာလသတ်မှတ်ချြ်အပကြာင်းပပြာကြစို့

Slide (၁၈) အစီအရင်ခံတင်ပြပခင်းနှင့် ပြန်လည်စိစစ်ပခင်း လုိအြ်မှု၊ လြ်ရိှအပပခအပန များနှင့် ြါရီသပောတူညီချြ် 
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Training Evaluation & Quizzes 
 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 3 
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. 
Please provide three differences between the Kyoto Protocol and Paris Agreement: 

1. ................................................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................................................ 

3. …………………………………………………………….......................................................................................................... 

4. Is an NDC mitigation action or target submitted by any country legally binding?  

................................................................................................................................................................................................ 

5. The Paris Agreement has established an Enhance Transparency Framework (ETF) that applies to all countries 
for reporting and review of emissions and mitigation efforts. Is it mandatory for both developed and developing 
countries to always detail support that is provided and received in an ETF mandated report?  

..................……………………………………………………………….… …………………………………………….. 

6. The ETF system consists of two reporting requirements, (BTR – Biennial Transparency Reports and NIR - 
National Inventory Reports) and two review mechanisms.  Please name these two review mechanism. 

................................................................................................................................................................................................ 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

8. In what year will the first global stocktake be completed? 

.............................................................................................................................................................................. 

9. What is the purpose of the global stocktake? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. What is the difference between COP, CMA and CMP? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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. 

Slice (၂၀) အပခါ်အပေါ်အသစ်များနှင့် အတုိပြာြ်များ

Slice (၂၁) အပထာြ်အြူပြစ်ပစမည့် သတင်းအချြ်အလြ် အရင်းအပမစ်များ

Slice (၂၁) လာမည့်သင်ခန်းစာ - ပမန်မာနုိင်ငံတွင်ပြစ်ပြါ်ပနပသာ ရာသီဉတုပပြာင်းလဲမှုများ
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LESSON 3: ANSWER KEY

1-3. KP – legally binding targets, only developed countries, KP replaced by PA in 2020.

 PA – ETF, goals 1) emission (peak asap and decrease rapidly after 2050) and 2) target to keep increase  

 to well below 2 degrees above pre-industrial levels, funding commitments for LDC from developed  

 countries, developing countries encouraged to participate with INDC/NDCs, ongoing process, 

2. no

3. no – not for developing countries

4. TER

5. FMCP

6. 2023

7. To determine how GG mitigation actions are tracking against targets

8. COP – IPCC Conferences, CMP – Kyoto Conferences, CMA – Paris Agreement Conferences

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


