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Lesson 4: Climate Change in Myanmar

SLIDE 2 What we’ve learned so far

Lesson 2 covered the basics of climate change and lesson 3 provided an historical context for international ar-
rangements.  So participants should be familiar with 

 6 What is the greenhouse effect, global warming and climate change,
 6 What are greenhouse gases, what residence time means,
 6 Why a global approach to climate change is needed,
 6 The aims and provisions under the UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement
 6 The reporting requirements under the Paris Agreement ETF

Any questions? Is a quick recap necessary?

SLIDE 3 Learning outcomes

In this lesson we will look in more detail at what this means for Myanmar and what specific actions need to be 
undertaken or have already been undertaken to satisfy these agreements.

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

1. Describe the main climate impact projections for Myanmar
2. Understand the relationship of Myanmar’s domestic policy to the international framework
3. Describe the domestic climate change institutional framework in Myanmar
4. Understand the main climate change institutional bodies in Myanmar
5. Describe what actions Myanmar has already undertaken to address climate change

SLIDE 4 Climate change in the news

Before we focus on Myanmar, what is news of climate change in the rest of the world?

Greta Thunberg, 16 year old Swedish climate activist, was named by TIME magazine as the 2019 person of the 
year. 

October 2019 declared globally as the hottest on record at 1.2oC above pre Industrial temperatures. As well, 
floods in Japan and Venice, bushfires in eastern Australia - as late as last Thursday (Jan 16 2020) Scientists were 
saying the levels of air pollution in Melbourne, caused by the extensive bushfires, and reported as being the worst 
in the world at the time, may be the new normal and should be expected every year.  

Examples of news articles: 

Solar and wind offer safest route to decarbonized electricity mix (read paragraphs 1 and 2) and 

Countries are not doing enough to keep Earth’s temperature from rising to near-catastrophic levels, a UN report 
says. (read entire article – from lesson 2 you will recall the pre-industrial revolution CO2 levels were around 
280 ppm  -As well, COP25 in Madrid has been in the news, mainly because of the disappointing outcomes……..
Increasingly, there is greater focus on climate change…..

So what do we know for Myanmar

SLIDE 5 Myanmar Climate Change context

Over the last 20 years, Myanmar has ranked globally as the second or third most vulnerable country to extreme 
weather events. In 2008 tropical cyclone Nargis caused the loss of 138,000 lives and devastated infrastructure, 
causing long-term socioeconomic impacts, the cost (loss and damage) estimated to be over US$4bn to the nation-
al economy. During mid-2015, Myanmar experienced floods of unprecedented proportions.
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Increase intensity and frequency of cyclones: 

 6 Recent cyclones of note include Cyclone Mala (2006), Nargis (2008) (hit the Ayeyarwady Delta in May 
2008. It left 138,373 dead and affected a further 2.4 million people) and Giri (2010 (hit Rakhine State in 
October 2010, destroying 21,242 houses and affecting at least 224,212 people).

Rainfall variability: 

 6 From 1960-2009, rainfall seasons were shorter in combination with erratic and intense rainfall, resulting 
in numerous flooding events;

 6 From July to October in 2011, there was heavy rain and flooding in the Ayeyarwady, Bago, Mon and Ra-
khine Regions/States.

Increased flooding/storm surge:

 6 From 1910 to 2000, 12 major floods occurred in the country.
 6 In June 2001, a severe flash flood occurred in the Wundwin Township in central Myanmar, which swept 
away a number of villages.

 6 In June 2010, intense rains resulted in excessive sedimentation of paddy fields in Rakhine State.
 6 July and August 2015 flooding and landslides displaced 1.6 million people and caused almost 120 deaths, 
and damaged agriculture and infrastructure.

Temperature variations have become more extreme and at an increase in 1oC  sea levels will rise

Looking at the different sectors within the country with an increase of 1oC, food security will decrease, forest will 
be threatened, water will become more scarce, risks to transportation and energy will increase and health issues 
will increase.

SLIDE 9 Climate Change Projections and Impacts

 6 By 2050, temperature increases of 1.3°C to 2.7°C are predicted with expected increases in the eastern and 
northern hills to be even greater, by 3°C

 6 More variable rainfall and droughts
 6 Sea level rise of up to 41 cm (with further storm surge, erosion and ground water salinisation)
 6 Uncertain changes to cyclone frequency or intensity

Changes in heat and rainfall are likely to affect both the distribution and composition of forests in Myanmar, 
which are very important to maintain biodiversity, carbon mitigation and its products (wood for fires, building 
materials, businesses, tourism)

Changes in rainfall is likely to affect dams - with too much rainfall and erosion they can become major life-threat-
ening hazards, with too little rainfall Myanmar could lose its major source of power generation.

Saline groundwater and lack of rainfall will reduce available safe drinking water, which will cause increases in 
dehydration and diarrhoeal diseases.

Increasing temperatures will cause an increase in malaria and dengue transmission. Increased heat will cause 
more health-related illnesses and death. 

Agricultural areas that are reliant on rain are likely to be severely impacted which could have local impacts to 
nutrition, but larger food supply problems.

Human settlements, infrastructure, schools, hospitals are likely to be highly affected by flash-floods, strong winds 
and power-outages.

These projections demonstrate that Climate change is going to cause major changes to what has been considered 
as “normal” for Myanmar.  Even if GHG emissions were reduced by significant levels today, because of the 
residence time of these gases (remember from lesson 2) the impacts will still occur.  And from the news articles, 

The Myanmar Government has made environment one of the seven strategic pillars of its National Compre-
hensive Development Plan (2011-30). Under UNFCCC guidelines, the Initial National Communication and the 
National Adaptation Program of Action were submitted in 2012, and the INDC in 2015. INDC mitigation targets 
focus on the Forestry and Energy Sectors. Due to extensive forest areas, Myanmar is a net GHG emissions sink, 
so is already providing a positive contribution to the global fight against climate change.

As an LDC (least developed country), existing technological, financial and capacity gaps limit Myanmar’s abil-
ity to achieve its vision for sustainable development while balancing socio-economic development with envi-
ronmental sustainability. Myanmar requires significant support from the international community for capacity 
building, technology development and transfer and financial resources to implement the actions proposed in this 
INDC. 

SLIDE 6 Myanmar GHG emissions for the year 2000

As already stated, due to the extensive areas of forests, Myanmar overall is a carbon sink. The figures for 2000 
show 142,221 Gg of CO2 being absorbed, while 74,400 Gg of CO2 was produced.

Of the of CO2 emissions

 6 Timber removal contributed the most, 54%
 6 Agriculture contributed 31%
 6 Energy contributed 10%
 6 Waste contributed 4%, and 
 6 Industry 1%

Even though Myanmar has a positive CO2 balance, because Global warming affects the entire globe, climate 
change will affect every country of the globe, including Myanmar.

SLIDE 7 Impacts on Myanmar

Modelling of the impacts of climate change indicates that 5 areas will be most affected:

1. Biodiversity and natural systems – already under pressure due to deforestation, mangrove loss, illegal 
wildlife trade, unregulated mineral extraction and environmental quality deterioration

2. Energy
3. Human health
4. Agriculture and food production
5. Human settlements, businesses and infrastructure – additional challenges due to industry intensification 

and rapid urban expansion

Myanmar is the 2nd biggest country in SE Asia, with an area of almost 677,000 km2. Because of its physical 
location, i.e. in the centre of the southwest monsoon area of South East Asia, Myanmar is inherently exposed to 
severe natural weather events.  The population of over 52 million is mainly rural and 75% of the population relies 
on climate sensitive sectors, with 50% employment within the agricultural sector. All topographic zones have the 
potential to be effected, the coastal zone subject to cyclones, floods and sea level rises, the mountain zone prone 
to landslides from heavy rain where forests have been cleared, and the dry zone prone to droughts. 

From 1998 to 2017 Myanmar was ranked the 3rd highest on the Global Climate Risk Index i.e. it was the 3rd 
placed country most affected by extreme climate events over this period. Effective climate change mitigation is 
in the self-interest of all countries worldwide, but especially so for those with a high climate risk index.

SLIDE 8 Impacts at +1oC

Drought: Drought years were frequent in the 1980s and the 1990s, and there was a severe drought in 2010
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women’s empowerment. In the six sectors of:

1. food and water security, 
2. healthy ecosystems, 
3. low-carbon and resilient growth, 
4. resilient urban and rural settlements, 
5. human wellbeing, and 
6. knowledge, awareness and research

Through the following implementation measures:

1. Laws, regulations, strategies, action plans, policies,
2. Institutions,
3. Finance, budgets and investment,
4. Capacity-building,
5. Research and technology
6. Partnerships
7. Transparency and accountability
8. Monitoring, evaluation, reporting and learning

SLIDE 13 Governmental Framework

The Environmental Conservation Department of MoNREC has been tasked to coordinate and implement the re-
quirements of the Paris Agreement, along with the national strategies. High level input is provided internationally 
by UNFCCC secretariat, and nationally by the Union Cabinet, NECCCCC and Parliament

The Forestry department implements the REDD+ strategy. Their reports are incorporated into the BTR/TUR on 
mitigation (Biennial Update Report, old name) which are submitted to UNFCCC.  States and regions provide 
climate change data, as do ministries MoALI, MOEE, NCDC, MoTC, MoHS, MoSWRR, MoPFI and MoC

The MCCA, with an office in ECD, provide support to MoNREC to mainstream climate change into policies 
and provide support to other local authorities, NGOs, civil society and the private sector. MCCA is being imple-
mented by UN staff. 

UN Environment is currently providing support to ECD to develop the 2nd national communication (NC) and 
the GHG inventory due in 2020. National communications are required on a four year cycle, so the third is due 
for completion and submission by ECD in 2024. 

And obviously GGGI is present assisting ECD and other government departments in tackling Climate Change 
issues on a number of fronts such Green Cities, applying for funding such as CBIT, or for research on mangroves, 
rice husks etc.

SLIDE 14 Learning Outcomes – did we succeed?

How did we go, can you:

1. Describe the main climate impact projections for Myanmar
2. Understand the relationship of Myanmar’s domestic policy to the international framework
3. Describe the domestic climate change institutional framework in Myanmar
4. Understand the main climate change institutional bodies in Myanmar
5. Describe what actions Myanmar has already undertaken to address climate change

SLIDE 16 Helpful Sources of Information

current mitigation actions are clearly not enough to avoid these outcomes, and they will continue for some time 
into the future.

SLIDE 10 International and Domestic Frameworks

Historically, Myanmar has participated in many international treaties. Two of significance are, in 1997 Myan-
mar signed up to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and has participated in 
programs including dam construction in the dry zone, and rehabilitation and reforestation of mangroves in the 
Ayeyarwady delta.  Myanmar also acceded to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and 
the Montreal Protocol in 1993.

In the last lesson we discussed UNFCCC, which provides the overall framework for international action on cli-
mate change.  Myanmar ratified the UNFCCC in 1994 as a non-Annex 1 party and was thus obliged to present an 
initial National Communication, prepared using funding obtained from the Global Environmental Facility.  This 
initial National Communication was completed in 2012.

More recently the UNFCCC has enabled key agreements, such as the REDD+ programme and the Paris Agree-
ment that require translation into domestic policies to become operational. In the last lesson we looked at the 
Paris Agreement, with the INDCs mitigation targets focusing on forests and energy, with national achievement 
through the Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme, and the National Energy Efficiency and 
Conservation Policy. 

Myanmar became a partner in the UN-REDD program (Reducing Emissions through Deforestation and Forest 
Degradation) in 2011 in order to address extreme loss of forests. In 2010 Myanmar was reported by FAO as 
having the third highest rate of deforestation globally, losing nearly 15 million hectares of forests between 1990 
and 2015.  In 2016 Myanmar launched its REDD+ program, a mechanism under the UNFCCC to contribute to 
mitigation of climate change by providing incentives for developing countries to conserve and sustainably man-
age their forests.

The REDD+ Programme is not part of the Paris Agreement, but its reports are included in the Transparency Up-
date Reports. Similarly, the Nationally Adaptation Programme of Action 2012 was part of earlier Agreements. 
Whilst NAPA reporting is not a requirement, adaptation communications can be included in the National Com-
munication

SLIDE 11 Other Domestic Policies

Myanmar has developed and is in the processes of developing many other domestic policies that aim to provide 
a more enabling environment to mandate climate actions.

Featured here the: National Environmental Policy of Myanmar 2019, Myanmar Climate Change Policy 2019 (de-
tailed in the next slide), Myanmar Climate Change Strategy (2018-2030) and Myanmar Climate Change Master 
Plan (2018-2030), Myanmar Climate-Smart Agriculture Strategy and Green Economy Policy Framework. Others 
include the National Adaptation Plan and the Waste Management Policy and a copy of Articles from the UNFCC 
Paris Agreement translated in Burmese. Some of these are still in draft.

Some of these policies will be investigated in more detail in future lessons when we look at Climate Change and 
MRV in the different subsectors such as Energy, Agriculture etc.

SLIDE 12 Myanmar Climate Change Policy 2019

Vision: Myanmar’s vision is to be a climate-resilient, low-carbon society that is sustainable, prosperous and in-
clusive, for the wellbeing of present and future generations.

The Guiding principles include: sustainable development, precaution, prevention, environmental integrity, shared 
responsibility and cooperation, inclusiveness, good governance, climate justice and equity, gender equality and 
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သင်ခန်းစာ (၄) မြန်ြာနိုင်ငံတွင်မြစ်ပေါ်လျက်ရှိပသာ ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုြျား

Slide (1) အပြကာင်းအရာပခါင်းစဉ်

Slide (2)  ယခုသင်ခန်းစာအထိ ဘာအပြကာင်းအရာြျား ပလ့လာထားပေီးြကပေီလဲ

အခန်း (၂) မှာတုန်းက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အပြခခံအပြကာင်းအရာများနှင့် အခန်း (၃) မှာပတာ့နိုင်ငံတကာေူးပေါင်း
ပဆာင်ရွက်မှုသမိုင်းဝင်အစီအစဉ်ပတေအပြကာင်းကို ရှင်းလင်းခဲ့ပေီး ြြစ်ပသာအတေက် သင်တန်းသားများအပနြြင့် ပအာက်ေါ
အပြကာင်းအရာပတေကို ပကာင်းစောနားလည်ပနြို့ လိုအေ်ေါသည်-

 � မှန်လံုအိမ်အာနိသင်၊ ကမ္ဘာကကီးေူပနေးလာမှုနဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိတာ အဘယ်နည်း?

 � မှန်လံုအိမ်ဓာတ်ပငေ့ များဆုိတာက ဘာပတေလဲ?

 � ဘာလ့ုိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုြေဿနာဟာ ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာကိစ္စြြစ်ရသနည်း?

 � ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာမူပဘာင်ကေန်ဗင်းရှင်း၊ ကျ ိုတုိသပဘာတူစာချုေ် နဲ့ ေါရီသပဘာတူညီချက်တ့ုိ၏ 
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အပောက်အကူြေုမှုပတေက ဘာပတေလဲ?

 � ေါရီသပဘာတူညီချက်၏ ေေင်လင်းြမင်သာမှုတုိးြမှင့်ြခင်းမူပဘာင်ဆုိင်ရာ အစီရင်ခံတင်ြေြခင်း အတေက် လုိအေ်ချက်ပတေက ဘာ
ပတေလဲ?

Slide (3) ယခု အခန်း(၄) ပေီးသွားရင် သင်ြကားသိရိှရြည့် အပြကာင်းအရာြျား

 ယခုသင်ခန်းစာမှာပတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအပြကာင်းအရာများနှင့် ဘယ်လို လုေ်ပဆာင်မှု ပတေ ပဆာင်ရွက်ြို့လိုအေ်
ပနသလဲ၊ ဘာပတေကိုပတာ့ ပဆာင်ရွက်ခဲ့ပေီးပေီလဲဆိုတာပတေကို သင်ြကား သေားမှာြြစ်ေါသည်။

ဒါပြကာင့် ယခုအခန်းပလ့လာသင်ြကားပေီးသေားရင် သင်တန်းသားများအပနြြင့်-

။  ၁ ြမန်မာနုိင်ငံမှာ ြြစ်ပေါ်လာနုိင်မယ့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာဆုိးကျ ိုးသက်ပရာက်  မှုများကုိ နားလည်သိရိှမည်။

။  ၂ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှင့် နုိင်ငံတကာသပဘာတူေူးပေါင်း ပဆာင်ရွက်ချက်ပတေ ချတ်ိဆက်ပနမှုကုိ
 နားလည်သိရိှမည်။

။  ၃ ြမန်မာနုိင်ငံမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာ နုိင်ငံအဆင့်အြေဲ့ အစည်းများနှင့် နုိင်ငံတကာအြေဲ့ အစည်းများ ချတ်ိဆက်
ပဆာင်ရွက်ပနမှုများကုိ နားလည်သိရိှမည်။

။  ၄ နုိင်ငံအဆင့်အြေဲ့ အစည်းများ ြေဲ့ စည်းပဆာင်ရွက်ပနမှုများကုိ နားလည်သိရိှမည်။

။  ၅ ြမန်မာနုိင်ငံအပနြြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကုိ ရင်ဆုိင်ပြြရှင်းရာမှာ ဘာပတေ ပဆာင်ရွက်ေားရိှပေီလဲဆုိတာကုိ နားလည်သိရိှ
မည်။

Slide (4) သတင်းစာြျက်နှာပတွပေါ်ြှာ ပရေန်းစားပနပသာ ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုကိစ္စရေ်ြျား

 ကျွန်ပတာ်တို့ပတေ ြမန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ပသာ အပြကာင်းအရာပတေမပြောခင် ကမ္ဘာ့သတင်းစာမျက်နှာပတေမှာ ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုအပြကာင်းပတေကို ဘာပတေပြောေားလဲ ြကည့်လိုက်ရပအာင်။

 ၁၆ နှစ်အရွယ် ဆေီဒင်နိုင်ငံသူ Greta Thunberg ဆိုပသာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ တက်ကက လှုေ်ရှားသူကို တိုင်းမ်
မဂ္ဂဇင်းမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတေက် တစ်နှစ်တာအပကာင်းဆုံးဆုရရှိသူအြြစ် ပြကညာခဲ့သည်။

 စက်မှုေေန်းကားပခတ်မတိုင်မီကာလက အေူချနိ်ေက် ၁.၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ြမှင်တက်ခဲ့ပသာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊
 ပအာက်တိုဘာလကို ကမ္ဘာ့အေူဆုံးအြြစ် ပြကညာခဲ့သလို၊ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလအတေင်း ဂျေန်နဲ့ ဗီးနစ်ပမို့တို့မှာ ပရကကီးပရလျှမံှု
ပတေ၊ ဩစပြတးလျနိုင်ငံမှာ ပတာမီးပလာင်ကျွမ်းမှုပြကာင့် မဲလ်ဘုန်းပမို့မှာ ပလေုညစ်ညမ်းမှုြြစ်ပေါ်တာပတေကို လက်ရှိကာလ
မှာ အဆိုးဆုံးကကုံပတေ့မှုပတေအပနြြင့် ပရးသားပနြကပေမယ့်လည်း နှစ်စဉ်ဆက်လက်ကကုံပတေ့ပနရဦးမယ့်အရာပတေကပရာ...

 ပနပရာင်ြခည်စေမ်းအင်နဲ့ ပလစေမ်းအင်တို့ဟာ ကာဗေန်ေုတ်လွှတ်မှုပလျာ့နည်းသက်သာပစ မယ့် စိတ်အချရဆုံးနည်း
လမ်းပတေြြစ်ပနပသာအပြကာင်းပတေ (စာေိုဒ် ၁ နှင့် ၂ ကို ြတ်ေါ။)၊ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ၏ လက်ရှိပဆာင်ရွက်ပနမှုပတေဟာ ကမ္ဘာ့
အေူချနိ်ြမှင့်တက်မလာပရး ပဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်အေိ ပရာက်ရှိမလာပသးပသာအပြကာင်း ကုလသမဂ္ဂက ပရးသား

1. MCCA Impact of Climate Change in Myanmar
2. WWF Assessing Climate Risk in Myanmar

http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/assessingclimateriskmyanmar_technicalreport_en_wwf_lowres.pdf
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Slide (7) မြန်ြာနုိင်ငံတွင် ကကုံပတွ့လာြည့် ဆုိးကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား

 ြြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပတေကို ခန့်မှန်းတေက်ချက်မှုပတေအရ ပအာက်ေါ နယ်ေယ် (၅)ခုမှာ အများဆုံး
ေိခိုက်ခံစားရနိုင်ေါသည်-

။  ၁ ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကေ ဲ နှင့် သဘာဝပဂဟစနစ်များ။ ေတ်ဝန်းကျင်အရည်အပသေးယုိယေင်းလာြခင်းနှင့် စည်းကမ်းမဲ့ဓါတ်သတ္တုတူး
ပြါ်ေုတ်လုေ်ြခင်း၊ တရားမဝင်ပတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကုန်သေယ်ြခင်း၊ ဒီပရပတာဆုံးရှံးြခင်း၊ သစ်ပတာြေုန်းတီးြခင်းစသည်တို့
ပြကာင့် ြိအားပေးခံပနြကရပေီြြစ်ေါသည်။ 

။  ၂ စေမ်းအင်

။  ၃ လူ့ကျန်းမာပရး

။  ၄ စုိက်ေျ ိုးပရးနှင့်အစားအစာေုတ်လုေ်မှု

။  ၅ လူပတေအပြခချပနေုိင်မှု၊ စီးေေားပရး နှင့် အပြခခံအပဆာက်အဦများ။ ပမို့ြေဧရိယာများ လျင်ြမန်စောတိုးချဲ့လာြခင်းနှင့် စက်မှု
လုေ်ငန်းများတိုးေေားလာြခင်းတို့ပြကာင့် ေေ်ပဆာင်းစိန်ပခါ်မှုများြြစ်ပေါပနေါသည်။

 ြမန်မာနိုင်ငံဟာ အပရှ့ပတာင်အာရှမှာ ဒုတိယအကကီးဆုံးနိုင်ငံြြစ်ပေီး ဧရိယာ ၆၇၇,၀၀၀ km2 ေိုင်ဆိုင်ေါသည်။ ပြမမျက်
နှာသေင်ြေင်အပနအေားအရ အပရှ့ပတာင်အာရှ၏ အပနာက်ပတာင်မုတ်သုန်ဧရိယာအလယ်ဗဟိုမှာ တည်ရှိပနပေီး ြေင်းေန်
၏မိုးပလဝသြြစ်ရေ်များကို ခံစားရလျက်ရှိေါ သည်။ လူဦးပရ ၅၂ သန်းခန့်ရှိပေီး အများစုဟာ ပကျးလက်ပဒသမှာပနေိုင်ြက
လျက် ၅၀% ဟာ စိုက်ေျ ိုးပရးကို မှီခိုအားေားပနရကာ ၇၅% ဟာ ရာသီဥတုဒဏ်ေိခိုက်လေယ်ပသာ ကဏ္ဍပတေကို မှီခို ပနရပေီး
၊ ၅၀% ဟာစိုက်ေျ ိုးပရးကဏ္ဍမှာအလုေ်အကိုင်ရရှိပနြကတာြြစ်ေါသည်။ ပြမမျက်နှာ သေင်ြေင် အားလုံးဟာ သက်ပရာက်မှုဒဏ်
 ခံရမည်အလားအလာရှိေါသည်၊ ကမ်းရိုးတန်းပဒသအပနြြင့် ပရကကီး ြခင်း၊ မုန်တိုင်း နှင့် ေင်လယ်ပရမျက်နှာြေင်ြမင့်တက်ြခင်း၊ 
ပတာင်တန်းပဒသမျာအပနြြင့် မိုးသည်းေန် စောရွာသေန်းြခင်းပြကာင့် ပတာြေုန်းပနသည့်ပနရာများတေင် ပြမပေိုြခင်း နှင့် အလယ်
ေိုင်း အေူေိုင်းပဒသ တေင် မိုးပခါင်ပရရှားြခင်းတို့ကို ကကုံပတေ့ခံစားေိခိုက်နိုင်ေါသည်။

 ၁၉၉၈ မှ ၂၀၁၇ ကာလတေင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ြေင်းေန်သည့်ရာသီဥတုြြစ်စဉ်များ သက်ပရာက်ခံရမှု တတိယအြမင့်
ဆုံးနိုင်ငံအြြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲြခင်းခံစားရမှုအညွှန်းကိန်းတေင်ပြါ်ြေခံရေါသည်။ ေိပရာက်ပသာ ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုပလျှာ့ချပရးလုေ်ငန်းစဉ်များသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးစိတ်ဝင်စားမှု ရှိြက ပသာ်လည်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲြခင်းခံစား
ရမှုအညွှန်ကိန်းြမင့်မားသည့်နိုင်ငံများအတေက် အလှမ်းပဝး ပနဆဲ ြြစ်ေါသည်။ 

Slide (8) အေူချန်ိ ၁ ဒီဂရီ မြှင့်တက်လာြှု၏ ဆုိးကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား

ြုိးပခါင်ပရရှားမခင်း

၁၉၈၀ နှစ်များမှ ၁၉၉၀ နှစ်များအေိ ကကုံပတေ့ပနကျြြစ်ပသာ်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တေင် ကကုံပတေ့ခဲ့ရသည့် မိုးပခါင်ပရရှားြခင်းသည်
 အြေင်းေန်ဆုံးေဲြြစ်သည်။

ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းြြစ်ပေါ်မှု အကကိမ်အပရအတေက်နှင့်ေိုမိုြေင်းေန်လာြခင်း

 � မြကာပသးမီှမှတ်တမ်းများအရ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တေင် မာလာဆုိင်ကလုန်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တေင် နာဂစ်ဆုိင်ကလုန်း၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တေင် ဂီရိ
ဆုိင်ကလုန်းတ့ုိ ရင်ဆုိင်ကကုံပတေ့ ခ့ဲရပေီးြြစ်ေါသည်။ လူပေါင်း ၁၃၈၃၇၃ ပသဆံုးပေီး ၂.၄ သန်းေိခုိက်ခံစားခ့ဲြကရေါသည်။ ၂၀၁၀
 ပအာက်တုိဘာလ ဂီရိမုန်တုိင်းပြကာင့် ရခုိင်ြေည်နယ်မှာ အိမ် ၂၁၂၄၂ လံုး ေျက်စီးပေီး လူဉီးပရ ၂၂၄,၂၁၂ ဉီးခံစားခ့ဲြကရေါသည်။

ြုိးရွာသွန်းြှုေံုစံပမောင်းလဲမခင်း

 � ၁၉၆၀ မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အေိ ေံုမှန်မဟုတ်ဘဲရွာသေန်းြခင်းနှင့် ေန်ပသာမုိးရွာသေန်းြခင်းေံုစံပတေ ပေါင်းစေ်ပနတာပြကာင့် မုိးတေင်း
ကာလဟာ တုိပတာင်းလာခ့ဲပေီး ပရကကီးပရလျှမံှုြြစ်ရေ်များစောနဲ့ ကကုံပတေ့ ခ့ဲရေါသည်။

 � ၂၀၁၁ ခုနှစ်တေင် ဇူလုိင်လမှပအာက်တုိဘာလအတေင်း ဧရာဝတီ၊ ေဲခူး၊ မေန်နှင့် ရခုိင်ြေည်နယ်တ့ုိမှာ မုိးသည်းေန်စောရွာသေန်းြခင်း
နှင့် ပရကကီးြခင်းတ့ုိြြစ်ပေါ်ခ့ဲေါသည်။

ပရကကီးပရလျှမံခင်း/ြုန်တုိင်းဒီပရမြစ်ရေ်ြျား ေုိြုိြျားမေားလာမခင်း

 � ၁၉၁၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အတေင်း အကကီးစား ပရကကီးမှု (၁၂) ကကိမ်ြြစ်ပေါ်ခ့ဲေါသည်။

ပြာ်ြေပနတာပတေ၊ စေိန်နိုင်ငံ၊ ရီးရဲမက်ဒရစ်ပမို့မှာ ကျင်းေခဲ့ပသာ (၂၅) ကကိမ်ပြမာက် ကေန်ဗင်းရှင်းအြေဲ့ဝင်နိုင်ငံများညီလာခံ COP 
25 မှာ အားရြေယ်ရမရှိပသာ ပဆေးပနေးမှုအပြြရလဒ်ပတေ၊ စတာများနှင့်...

ကဲ… နိုင်ငံတကာ သတင်းစာမျက်နှာအပြကာင်းပတေပေီးရင် ကျွန်ပတာ်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကပရာ..

Slide (5) မြန်ြာနုိင်ငံ ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုအပမခအပန

 နှစ်စဉ်ေုတ်ြေန်လျက်ရှိပသာ The Global Climate Risk Index အရ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အေိ လေန်ခဲ့ပသာ နှစ်
ပေါင်းနှစ်ဆယ်ပကျာ်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံဟာ ြေင်းေန်ပသာမိုးပလဝသပြောင်းလဲမှု ြြစ်စဉ်ပတေပြကာင့် ေိခိုက်လေယ်မှုအခံရဆုံးနိုင်ငံ
များစာရင်းမှာ နံေတ် ဒုတိယ (သို့မဟုတ်) တတိယပနရာမှာ ရှိပနခဲ့ေါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းပြကာင့်
 ၁၃၈,၀၀၀ ခန့် အသက်ဆုံး ရှုံးခဲ့ရတာပတေ၊ အပြခခံပဆာက်အဦများနှင့် လူမှုစီးေေားပရးပတေအပေါ် ပရရှည်ေိခိုက်မှုပတေပြကာင့် 
အပမရိကန်ပဒါ်လာ ပလးဘီလီယံပကျာ် နိုင်ငံ့စီးေေားပရးမှာ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရတာပတေ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပလာက်မှာ မကကုံစြူး 
ပရကကီးမှုပတေကကုံပတေ့ခဲ့ရတာပတေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရေါသည်။

 ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရအပနြြင့် အမျ ိုးသားဘက်စုံြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၁-၂၀၃၀) ေါ မဏ္ဍိုင်(၇)ခုနှစ်တေင်
 ေတ်ဝန်းကျင်အား အဓိကမဏ္ဍိုင်တစ်ရေ်အပနြြင့် ေည့်သေင်းပရးဆေဲေားရှိေါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံသည် UNFCCC ကေန်ဗင်းရှင်း
အြေဲ့ဝင်နိုင်ငံအပနြြင့် ကေန်ဗင်းရှင်းသို့တင်ြေရမည့် Initial National Communication (INC) နှင့် National Adaptation Pro-
gram of Action (NAPA) တို့ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တေင်လည်းပကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအပြခအပနနှင့်သင့်ပလျာ်မည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှု
ပလျှာ့ချပရးနှင့်လိုက်ပလျာညီပေေြြစ်ပစပရး ပဆာင်ရွက်မည့်လုေ်ငန်းအစီအစဉ် (Intended Nationally Determined Contri-
butions-INDC)ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင်လည်းပကာင်း ပရးဆေဲြေုစုတင်ြေခဲ့ပေီးြြစ်ေါသည်။ INDC မှာ သစ်ပတာကဏ္ဍနဲ့စေမ်းအင်ကဏ္ဍ
တို့ကို ဦးစားပေးကဏ္ဍများအြြစ် ေည့်သေင်းပြာ်ြေခဲ့ေါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြောပသာ သစ်ပတာဧရိယာပြကာင့် ကာဗေန်
စုေ်ယူပေးြခင်းြြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ြျက်ရာမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကပနေါဝင်လျက်ရှိေါသည်။

 ြေံ့ပြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပနြြင့် လက်ရှိ နည်းေညာ၊ ပငေပြကးရန်ေုံပငေနဲ့ စေမ်းပဆာင် ရည်တို့မှာ လိုအေ်ချက်
ပတေပြကာင့် ပရရှည်စဉ်ဆက်မြေတ်ြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကို ပြာ်ပဆာင်ရာမှာ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကကုံပတေ့ရလျက်ရှိေါသည်
။ INDC ကိုအပကာင်အေည်ပြာ်ပဆာင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာအြေဲ့အစည်းများေံမှ ရန်ေုံပငေအပောက်အေံ့ပတေ၊ နည်းေညာ
အပောက်အကူများနှင့် စေမ်းပဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ြခင်းေူးပေါင်းပဆာင်ရွက်မှုပတေကို ရယူပဆာင်ရွက်ြို့ လိုအေ်လျက် ရှိေါသည်။

Slide (6) မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ြှန်လံုအိြ်ဓာတ်ပငွ့ထုတ်လွှတ်ြှုအပမခအပန (၂၀၀၀)

 အပစာတုန်းက ရှင်းြေခဲ့ပေီးြြစ်ပသာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြောလှပသာ သစ်ပတာဧရိယာပြကာင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကိုအပြခခံ
ပေီး ပရးဆေဲြေုစုကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ UNFCCC သို့တင်ြေခဲ့ပသာ INC Report အရ ြမန်မာနိုင်ငံဟာ ကာဗေန်ေုတ်လွှတ်မှုေက်
 သစ်ပတာများက ကာဗေန်စုေ်ယူပသာေမာဏ ေိုများပနသည့်အတေက် ြမန်မာနိုင်ငံဟာ ကာဗေန်စုေ်ယူပသာနိုင်ငံြြစ်ခဲ့ေါသည်။
 အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ သစ်ပတာများက စုေ်ယူပသာေမာဏဟာ ၁၄၂,၂၂၁ Gg CO2 ြြစ်ပေီး ေုတ်လွှတ်မှုနဲ့စုေ်ယူမှု၏ 
ြခားနားချက်ဟာ ၇၄,၄၀၀ Gg CO2 ြြစ်ပနခဲ့သည့်အတေက် သစ်ပတာကဏ္ဍဟာ အင်မတန်အပရးေါလှေါသည်။

ကာဗေန်ဒိုင်ပအာက်ဆိုဒ်ေုတ်လွှတ်မှုပတေအပနြြင့်ကပတာ့-

 � သစ်ပတာများဟာ ကာဗေန်စုေ်ယူပေးသက့ဲသ့ုိ ၎င်းတ့ုိကုိယ်တုိင်မှလည်း သစ်ပတာြေုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ်ပတာများြယ်ရှားခံရ
ြခင်းပြကာင့်သစ်ပတာကဏ္ဍမှေုတ်လွှတ်မှု (၅၄%)

 � စုိက်ေျ ိုးပရးကဏ္ဍမှ (၃၁%)

 � စေမ်းအင်ကဏ္ဍမှ (၁၀%)

 � စေန့်ေစ်ေစ္စည်းများမှ (၄%)

 � စက်မှုကဏ္ဍမှ (၁%) တ့ုိြြစ်ေါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံဟာ ကာဗေန်ေုတ်လွှတ်မှုေက် စုေ်ယူပသာနိုင်ငံ (CO2 ချနိ်ခေင်လွှာအြေုသပဘာ ပဆာင်ပနသည့်နိုင်ငံ) ြြစ်ပန
ပသာ်လည်း ကမ္ဘာကကီးေူပနေးလာမှု၏ အကျ ိုးဆက်ပတေဟာ ြမန်မာနိုင်ငံအေါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်သက်ပရာက်မှုရှိပသာ
အတေက်  နိုင်ငံတိုင်းရင်ဆိုင်ကကုံပတေ့ခံစားရမှာ မလွှဲဧကန်ေါေဲ။
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Slide (10) နုိင်ငံတကာ နှင့် မေည်တွင်းဆုိင်ရာ ြူပဘာင်ြျား

 သမိုင်းပြကာင်းအရ ြမန်မာနိုင်ငံအပနြြင့် နိုင်ငံတကာသပဘာတူညီချက်/ ေူးပေါင်းပဆာင်ရွက်မှုများတေင် များစောေါဝင်
ပဆာင်ရွက် လျက်ရှိေါသည်။ သိသာေင်ရှားပသာအရာနှစ်ခုအြြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ United Nations Convention to Com-
bat Desertification (UNCCD) မှာေါဝင်လက်မှတ်ပရးေိုးခဲ့ပေီး ဧရာဝတီြမစ်ဝကျွန်းပေါ်ပဒသမှာဒီပရပတာများြေန်လည်ြေုစု
 ေိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် အေူေိုင်းပြခာက်ပသေ့ပဒသမှာ ဆည်တည်ပဆာက်ြခင်းစီမံကိန်းများပဆာင်ရွက်ခဲ့ ေါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ 
အိုဇုန်းလွှာကာကေယ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကေန်ဗင်းရှင်းနှင့် မေန်ေရီယယ် ပနာက်ဆက်တေဲစာချုေ်တို့မှာ ေါဝင်လက်မှတ် ပရးေိုးခဲ့
ပေီး လိုက်နာပဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စများကို ေူးပေါင်းေါဝင်ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။

 ပေီးခဲ့ပသာသင်ခန်းစာမှာ ရှင်းလင်းပဆေးပနေးေားပေီးြြစ်ပသာ ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူပဘာင်
ကေန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) က ဆက်လက်လိုက်နာပဆာင်ရွက်ရန် ကိစ္စရေ်များကို ေူးပေါင်းလိုက်နာပဆာင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံအပနြြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ UNFCCC ကို non-Annex 1 party အပနြြင့်အြေဲ့ဝင်အြြစ်သပဘာတူလက်မှတ်ပရးေုိး
ခဲ့ပသာအတေက်ပြကာင့် ကမ္ဘာ့ေတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရံေုံပငေအပောက်အေံ့နဲ့ ကနဉီးအမျ ိုးသားဆက်သေယ်မှုအစီရင်ခံစာ (INC) 
ပရးဆေဲတင်ြေနိုင်ပရး ပဆာင်ရွက်ခဲ့ပေီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ အပေီးသတ်ပရးဆေဲတင်ြေနိုင်ခဲ့ေါသည်။ 

 လက်တပလာအပနြြင့် UNFCCC အပနြြင့် အပရးအေါဆုံး သပဘာတူညီချက်များြြစ်ပသာ ေါရီ သပဘာတူညီချက်နဲ့
 သစ်ပတာများြေုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ်ပတာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗေန်ေုတ်လွှတ်မှုပလျှာ့ချြခင်း (REDD+) အစီအစဉ်
များကို ချမှတ်ခဲ့ပေီး ြမန်မာနိုင်ငံအပနြြင့် ေါဝင်ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။

 များမြကာမီက UNFCCC အပနြြင့် REDD+ နှင့် ေါရီသပဘာတူညီချက်အစီအစဉ်ကဲ့သို့ အဓိကကျသည့် သပဘာတူ
ညီချက်များကို ပဆာင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ေါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအပနြြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တေင် UN-REDD အြေဲ့ဝင်နိုင်ငံြြစ်လာခဲ့ေါသည်။
 ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတေင်း သစ်ပတာဧက ဟက်တာ ၁၅ သန်း ပလျာ့နည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပသာအတေက် FAO အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံများအြကား ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၌ သစ်ပတာြေုန်းတီးမှုနှုန်းအများဆုံး တတိယအဆင့်ပရာက်ရှိပနေါသည်။ UN-
FCCC ၏ ြေံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံများစဉ်ဆက်မြေတ်သစ်ပတာများစီမံအုေ်ချုေ်ပရးနဲ့ ေိန်းသိမ်းပရး ပဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတေက် မက်လုံး
ပေးအပောက်အေံ့များေါဝင်ပသာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ပလျှာ့ချပရး အပောက်အကူများပေးပရး လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ခုြြစ်ပသာ 
REDD+ Program ကို ြမန်မာနိုင်ငံ က ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ေုတ်ြေန်ခဲ့ေါသည်။

Slide (11) အမခားမြန်ြာနုိင်ငံဆုိင်ရာြူဝါဒြျား

 ြမန်မာနိုင်ငံအပနြြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို အပကာင်အေည်ပြာ်ပဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
 ပဆာင်ရွက်နိုင်စေမ်းရှိပသာအခင်းအကျင်းေတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကုိ အပောက်အေံ့ြေုနိုင်မည့် မူဝါဒများစောကိုလည်း ပရးဆေဲြေုစု
ေားပေီးြြစ်သလို ဆက်လက်ပရးဆေဲပနသနည်းရှိေါသည်။ 

ဒီမှာပြါ်ြေေားတာကပတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားေတ်ဝန်းကျင်ပရးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉) (ပနာက် Slide တေင် အပသးစိတ်ပြါ်
ြေေားေါသည်)၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲ
မှုဆိုင်ရာ ေင်မလုေ်ငန်း အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ အစိမ်းပရာင် စီးေေားပရး မူဝါဒ မူပဘာင် နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့်
 စေန့်ေစ်ေစ္စည်းစီမံခန့်ခေဲမှု မဟာဗျူဟာနဲ့ေင်မလုေ်ငန်းအစီ အစဉ်တို့ြြစ်ေါသည်။ အြခားဟာပတေ ကပတာ့ အမျ ိုးသားအဆင့်
လိုက်ပလျာညီပေေြြစ်ပစပရးလုေ်ငန်းအစီအစဉ်နဲ့ စေန့်ေစ်ေစ္စည်းစီမံခန့်ခေဲမှု မူဝါဒ၊ ပေီးပတာ့မိတ္တူေေားပေီး ြမန်မာဘာသာြေန်ဆို
ေားပသာ UNFCCC, Paris Agreement ပတေ၏ အေိုဒ်/ေုဒ်မပတေြြစ်ေါသည်။ 

ဒီမူဝါဒပတေေဲက အချ ို့ကို အပသးစိတ်ပလ့လာဆန်းစစ်ေားတာ ဥေမာ စိုက်ေျ ိုးပရး၊ စေမ်းအင် စတာပတေမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲ
မှုနဲ့ MRV ဆိုင်ရာပတေကို လာမည့်သင်ခန်းစာပတေမှာ ပြောြကားေါမည်။

Slide (12) မြန်ြာနုိင်ငံ ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုဆုိင်ရာ ြူဝါဒ ၂၀၁၉

ပြျှာ်ြှန်းချက်

 ြမန်မာနိုင်ငံတေင် ေစ္စုေ္ပန်နှင့်အနာဂတ်မျ ိုးဆက်များ၏ ချမ်းသာသုခရရှိပစပရးအတေက် ပရရှည်တည်တံပသာ၊ ကကယ်ဝ
ချမ်းသာမှုရှိပသာ၊ အားလုံးေါဝင်ပသာ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပေီး ကာဗေန် (ေုတ်လွှတ်မှု)ပလျာ့နည်းပသာ လူမှုအြေဲ့အစည်း
တစ်ရေ် ြြစ်လာပစရန်ပမျှာ်မှန်းေါသည်။

 ြူဝါဒဆိုင်ရာအပမခခံြူြျားကပတာ့ စဉ်ဆက်မြေတ်ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ြခင်း၊ ကကိုတင်ကာကေယ်ြခင်း၊ ကာကေယ်တားဆီးြခင်း၊

 � ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇေန်လမှာ ဝမ်းတေင်းပမို့နယ်တေင် ရုတ်တရက်ပရတက်လာပေီး ပရကကီးမှုနဲ့ ကကုံပတေ့ ခံစားခ့ဲြကရေါသည်။

 � ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇေန်လမှာ ြေင်းေန်ပသာမုိးရွာသေန်းမှုပြကာင့် ရခုိင်ြေည်နယ်ရိှ စေါးခင်းပတေဟာ အနည်အနှစ်များြံုးလွှမ်းေျက်စီး
ပသာဒဏ်ကုိ ကကုံပတေ့ ခံစားခ့ဲြကရေါသည်။

 � ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလုိင်နှင့်ဩဂုတ်လပတေမှာ ပရကကီးြခင်း နှင့် ပြမပေိုြခင်းတ့ုိပြကာင့် လူပေါင်း ၁.၆ သန်းခန့်  ပရှ့ေ ပြောင်းပနေုိင်ခ့ဲြက
ရပေီး ၁၂၀ ဦး ပသဆံုးခ့ဲကာ စုိက်ေျ ိုးပရးနှင့်အပြခခံ အပဆာက်အဦများ ေျက်စီးဆံုးရှုးံခ့ဲရေါသည်။

အေူချနိ်အပမောင်းအလဲ/အတက်အကျမြစ်မခင်းကပတာ့ ကကီးြားလာပေီး ေင်လယ်ပရအေူချနိ် ၁ ဒီဂရီတိုးတိုင်း ကကီးြားပသာ
ပမောင်းလဲြှုပတွြျားလာနိုင်ေါသည်။

 ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အေူချနိ် ၁ ဒီဂရီြမင့်တက်လာမှု၏ အကျ ိုးဆက်ပတေကိုပြောရမည်ဆိုရင် ေင်လယ်ပရမျက်နှာြေင်
ပတေြမှင့်တက်လာြခင်း၊စားနေ်ရိက္ခာြူလုံမှုပလျာ့နည်းလာြခင်း၊ ပတာမီးများ၊ ပရရှားေါးမှုများ၊ သယ်ယူေို့ပဆာင်ပရး၊ စေမ်းအင်နှင့်
ကျန်းမာပရးဆိုင်ရာတေင် ေိခိုက်ခံရမှုများ ေိုမိုြမင့်မားလာနိုင်ေါသည်။

Slide (9) ရာသီဥတုပမောင်းလဲြှုဆုိင်ရာ ခန့် ြှန်းချက်ြျားနှင့် ဆုိးကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား

 � ၂၀၅၀ မတုိင်မီ အေူချန်ိ ၁.၃ မှ ၂.၇ ဒီဂရီအေိ ြမှင့်တက်လာနုိင်ပေီး အပရှ့ေုိင်းနှင့်ပြမာက်ေုိင်း ပတာင်တန်းပဒသပတေမှာ ေုိမုိြမင့်
တက်လာနုိင်ြခင်း၊

 � မုိးရွာသေန်းမှုေံုစံပြောင်းလဲြခင်းနှင့် မုိးပခါင်ပရရှားြခင်းများ ေုိမုိကကုံပတေ့ လာနုိင်ြခင်း၊

 � ၄၁ စင်တီမီတာအေိ ေင်လယ်ပရြမှင့်တက်လာနုိင်ြခင်း (ပနာက်ဆက်တေအဲြြစ် ပြမြေင်တေင် ဆားငန်ပရဝင်ပရာက်ြခင်းနှင့် 
ပြမတုိက်စားခံရြခင်း၊ မုန်တုိင်းဒီပရ)၊

 � ဆုိင်ကလုန်းမုန်တုိင်း အကကိမ်အပရအတေက်နှင့်ြေင်းေန်မှု ခန့် မှန်း၍မရပလာက်ပအာင် ပြောင်းလဲလာနုိင်ြခင်း၊

 အေူချနိ်နှင့်မိုးရွာသေန်းမှုေုံစံပြောင်းလဲမှုပတေဟာ ဇီဝမျ ိုးစုံတည်ရှိမှုေိန်းသိမ်းပရး၊ ကာဗေန်ပလျှာ့ချြို့နဲ့ သစ်ပတာေေက်
ေစ္စည်းပတေ (မီးြိုြခင်းအတေက်ေင်း၊ ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းသုံးေစ္စည်းများ, စီေောပရးလုေ်ငန်း၊ ခရီးသေားလုေ်ငန်း) အေါအဝင်
 အလေန်အပရးေါပသာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်ပတာသစ်ေင်များ ြေန့်နှံ့ပေါက်ပရာက်မှုနှင့်ြေဲ့စည်းမှုေုံစံအပေါ် သက်ပရာက်မှုများြြစ်
ပေါ်လျက်ရှိေါသည်။

 မိုးရွာသေန်းမှုေုံစံပြောင်းလဲြခင်းလည်း ပရပလှာင်တံမံများအပေါ်သက်ပရာက်မှုရှိနိုင်ေါသည်။ မိုးသည်းေန်စောရွာသေန်း
မှုပြကာင့် ပြမဆီလွှာတိုက်စားမှုများနှင့်အြေင် ပနာက်ဆက်တေဲပဘးအန္တရာယ်များနှင့် ကကုံပတေ့ရပေီး မိုးပရချနိ်နည်းလေန်းြခင်းက
လည်း ပရအားလျှေ်စစ် ေုတ်လုေ်မှုကို ေိခိုက်ပစေါသည်။

 ပြမပအာက်ပရတေင် ဆားငန်ပရဝင်ပရာက်မှုများနှင့် မိုးပရချနိ်နည်းေါးြခင်းတို့ကလည်း လုံပလာက်ပသာပသာက်သုံးပရ
ရရှိမှုပလျာ့နည်းပစပေီး ပနာက်ဆက်တေဲ ပရဓာတ်ကုန်ခမ်းြခင်းနှင့် ဝမ်းေျက်ဝမ်းပလျှာြခင်းပရာဂါြြစ်ေေားမှုတိုးလာြခင်းတို့ကုိ 
ကကုံပတေ့နိုင်ေါသည်။

 အေူချနိ်ြမင့်တက်လာမှုကလည်း ငှက်ြျားနှင့် ပသေးလေန်တုေ် ပကေးပရာဂါကူးစက်မှုအေါအဝင် အေူပြကာင့်ကျန်းမားပရး
ဆိုင်ရာြျားနာ ပသဆုံး ြခင်းတို့တိုးေေားလာပစနိုင်ေါသည်။

 မိုးပရကိုမှီခိုအားေား၍ စိုက်ေျ ိုးရပသာဧရိယာများတေင် အေူးသြြင့် အာဟာရချ ို့ပသာြခင်း ြေဿနာများြြစ်ပေါ်နိုင်
သလို စားနေ်ရိက္ခာပောက်ေံ့မှုဆိုင်ရာြေဿနာများကို ြေင်းေန်စော ကကုံပတေ့နိုင်ေါသည်။

 ရုတ်တရက် ပရကကီးပရလျှြံခင်း၊ ြေင်းေန်ပသာမုန်တိုင်းများ၊ လျှေ်စစ်ဓါတ်အား ြေတ်ပတာက်ြခင်း စသည်တို့ပြကာင့် လူ
များအပြခချပနေိုင်မှု၊ အပြခခံအပဆာက်အဦများ၊ ပကျာင်း၊ ပဆးရုံများ ဆုံးရှုံးေျက်စီးြခင်းတို့ကို ကကုံပတေ့နိုင်ေါသည်။

 ယခုပြာ်ြေေားခဲ့ပသာ ြြစ်ပေါ်လာနိုင်ပသာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းတေက်ချက်မှုများက ြမန်မာနိုင်ငံတေင်
 ေုံမှန်ြြစ်စဉ်ပတေေဲလို့ မှတ်ေင်ေားပသာရာသီဥတုဆိုင်ရာကိစ္စရေ်ပတေမှာ ြေင်းေန်ပသာပြောင်းလဲြခင်းပတေြြစ်လာနိုင်သည်လ့ုိ 
ညွှန်းဆိုြေပနေါသည်။ ယပန့ကမ္ဘာမှာ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ပငေ့ ပလျှာ့ချမှုပတေကို သိသာေင်ရှားစောလုေ်ပဆာင်ပနြကသည်ဆိုပေမယ့်
လည်း ယခင်ေုတ်လွှတ်ေားရှိပသာဓါတ်ပငေ့ပတေတည်ရှိပနနိုင်မှုကာလ၏ အကျ ိုးဆက်ပတေကိုပတာ့ ဆက်လက်ခံစားပနရဦး
မှာြြစ်ေါသည်။ သတင်းဂျာနယ်ပတေကလည်း ယခုလုေ်ပဆာင်ပနြကပသာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ တုန့်ြေန်မှုပတေဟာ မ
လုံပလာက်ပသးပြကာင်းနဲ့ ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်ရန်လိုအေ်ပနပြကာင်း ပရးသားပြာ်ြေေားပေီးလည်းြြစ်ေါသည်။
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 သင်ြကားပေီးသမျှဘယ်ပလာက်မှတ်မိလည်းသိရပအာင် ဒီပန့သင်ြကားေားတာပလးပတေ ြေန်ပြောြေေါလား-

။  ၁ ြမန်မာနုိင်ငံမှာ ြြစ်ပေါ်လာနုိင်မယ့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာအဓိက ဆုိးကျ ိုး သက်ပရာက်မှုခန့် မှန်းချက်ပတေကုိ ပြာ်ြေ/
ပြောဆုိနုိင်မလား?

။  ၂ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအဆင့်မူဝါဒနှင့် နုိင်ငံတကာမူပဘာင်သပဘာညီချက်ပတေ ချတ်ိဆက်ပနမှုပတေကုိနားလည်၏လား?

။  ၃ ြမန်မာနုိင်ငံမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့်အြေဲ့ အစည်းများ၏ အြေဲ့ အစည်းဆုိင်ရာမူပဘာင်ကုိ ပြောြေေါဦး
?

။  ၄ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အဓိကအမျ ိုးသားအဆင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆုိင်ရာအြေဲ့ အစည်းများ ြေဲ့ စည်းပဆာင်ရွက်ပနမှုပတေကုိပရာ
 နားလည်ြကလား?

။  ၅ ြမန်မာနုိင်ငံအပနြြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကုိ ရင်ဆုိင်ပြြရှင်းရာမှာ ဘာပတေပဆာင်ရွက်ေားရိှပေီလဲ?

SLIDE 15 အတုိပကာက်စာလံုးြျားနှင့် အပခါ်အပဝါ်အသစ်ြျား

 ေတ်ဝန်းကျင်၏ ြေည့်စုံကကယ်ဝြခင်း၊ တာဝန်ကိုယ်စီခေဲပဝြခင်းနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အားလုံးေါဝင်ြခင်း၊ ပကာင်းမေန်ပသာ
စီမံအုေ်ချုေ်ြခင်း၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုရှိြခင်း၊ ကျား/မ တန်းတူရှိမှုနှင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ လုေ်ေိုင်ခေင့်
ြမှင့်တင်ြခင်း တို့ြြစ်ေါသည်။ 

ြူဝါဒဆိုင်ရာ ဉီးစားပေးကဏ္ဍ ၆ ခ ုြြစ်ပသာ-

။  ၁ ပရနှင့်စားနေ်ရိက္ခာြူလံုမှု

။  ၂ ပကာင်းမေန်ပသာပဂဟစနစ်

။  ၃ ကာဗေန်ေုတ်လွှတ်မှုပလျာ့နည်းပေီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနုိင်သည့် ြေံ့ ပြိုးမှု

။  ၄ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနုိင်ရည်ရိှသည့် ပမို့ြေနှင့်ပကျးလက်ပဒသ

။  ၅ ြေည်သူများကျန်းမာပေျာ်ရှေင်မှု

။  ၆ အသိေညာပေးြခင်း၊ ဗဟုသုတတုိးေေားပစြခင်းနှင့် သုပတသနလုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရွက်ြခင်းစတာပတေကို

အပကာင်အထည်ပြာ်ြည့်နည်းလြ်းြျားြြစ်ပသာ-

။  ၁ မူဝါဒ၊ ဥေပဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ မဟာဗျူဟာနှင့် လုေ်ငန်းအစီအစဉ်များ ပရးဆေြဲေဌာန်းြခင်း

။  ၂ အြေဲ့ အစည်းများအားပကာင်းခုိင်မာပစြခင်း

။  ၃ ဘဏ္ဍာရန်ေံုပငေခေပဲဝချေားြခင်းနှင့် ရင်းနီှးြမှုေ်နံှမှုလုေ်ငန်းများ

။  ၄ စေမ်းပဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ြခင်း

။  ၅ သုပတသနလုေ်ငန်းပဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် နည်းေညာြေံ့ ပြိုးတုိးတက်ပစြခင်း

။  ၆ အတူတေြဲက်ပေါင်းစေ်ပဆာင်ရွက်ြခင်း

။  ၇ ေေင့်လင်းြမင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရိှပစြခင်း

။  ၈ ပစာင့်ြကေ်ြကည့်ရှုြခင်း၊ အကဲြြတ်ဆန်းစစ်ြခင်း၊အစီရင်ခံြခင်းနှင့် ပလ့လာသင်ယူြခင်း

စပသာ နည်းလမ်းများနှင့် အပကာင်အေည်ပြါ်သေားမှာြြစ်ေါသည်။

Slide (13) အစုိးရအြဲွ့အစည်းဆုိင်ရာြဲွ့စည်းြှုြူပဘာင်ြျား

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရးဝန်ကကီးဌာန၏ ေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရး ဦးစီးဌာနကို ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရေ်များကို နိုင်ငံအဆင့်မဟာဗျူဟာများြြင့် ချတိ် ဆက်ပဆာင်ရွက်ြို့တာဝန်အေ်နှင်းေားေါသည်။
 သစ်ပတာဦးစီးဌာနမှ ေေင်းလင်းြမင်သာမှုရှိပသာ ပနာက်ဆုံးအစီအရင်ခံစာ (ယခင်အမည် ‘နှစ်နှစ်ြကားြြတ်အစီရင်ခံစာ’) နဲ့
ဆက်နေယ်မှုရှိပသာ အစီရင်ခံစာပတေ အနက် REDD+ Strategy ဆိုင်ရာကိစ္စရေ်များကို ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။

 ေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရးဦးစီးဌာနတေင် ရုံးစိုက်ေားပသာ စီမံကိန်းြြစ်သည့် ြမန်မာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ
ေူးပေါင်းပဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (MCCA Programme) စီမံကိန်းအြေဲ့ရုံးမှ သယံဇာတနှင့်သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရး
ဝန်ကကီးဌာနကို ြမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာမူဝါဒကို ကဏ္ဍအသီးသီးတေင် ေည့်သေင်းပေါင်းစေ်ပဆာင်ရွက်နိုင်ပရး
အပောက်အကူပေးလျက်ရှိသလို ပဒသဆိုင်ရာအာဏာေိုင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်ပသာအြေဲ့အစည်းများ၊ လူမှုပရးအြေဲ့အစည်းများ
နှင့် ေုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပတေကို ေံ့ေိုးကူညီမှုများြေုလုေ်ပေးပနေါသည်။ UNEP, UN-Habitat မှတာဝန်ပေးေားသည့် ဝန်ေမ်းများနဲ့ 
ေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရးဉီးစီးဌာနတို့ ေူးပေါင်းအပကာင်အေည်ပြါ်လျက် ရှိေါသည်။ 

 UNEP အပနြြင့် လက်ရှိတေင် ဒုတိယအကကိမ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပလျှာ့ချပရး ဆိုင်ရာအမျ ိုးသား အဆင့် ဆက်သေယ်မှု
အစီအရင်ခံစာ Second National Communications (SNC) ပရးဆေဲပရး နဲ့ ၂၀၂၀ မှာတင်ြေရမည့် မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ပငေ့ေုတ်လွှတ်
မှုတိုင်းတာအတေက် ေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရးဉီးစီးဌာနကို နည်းေညာအကူအညီပေး ညှိနှိုင်းပဆာင်ရွက်လျက် ရှိေါသည်။

 ဦးစီးရုံးချုေ်တေင် ရုံးြေင့်ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် GGGI မှလည်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တိုက်ြျက်ပရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရေ်
များနှင့်စေ်လျဉ်း၍ ေတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရးဦးစီးဌာနကို ေံ့ေိုးကူညီလျက်ရှိပေီး Green Cities, Capacity-Building Initiative 
for Transparency (CBIT), ဒီပရပတာဆိုင်ရာ သုပတသနြေုပဆာင်ရွက်ြခင်း စသည့်တို့တေင် ကူညီပဆာင်ရွက်လျက်ရှိေါသည်။

Slide (14) သင်ြကားသိရိှခ့ဲြကပေီဆုိပတာ့-
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Training Evaluation & Quizzes 
 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 4 
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. Cyclone Nargis affected Myanmar in 2008 causing long-term socioeconomic impacts. The cost (loss and 
damage) was estimated to be over US$??? to the national economy.   

2. One of the changes predicted for Myanmar is to the rainfall.  Please indicate one potential outcome from 
excessive rain and one outcome from insufficient rain. 

3. In what year were the Initial National Communication and the National Adaptation Program of Action 
submitted? 

4. Modelling of the impacts of climate change indicates that 5 areas will be most affected. Please name three of 
these. 

5. Please name two published domestic Government Policies mentioned in the lesson that will provide a more 
enabling environment to mandate climate actions. 

6. Please name two international organisations with officers based in Myanmar which are assisting Myanmar with 
their Climate Change commitments 

7. There are a number of guiding principles in the Myanmar Climate Change Policy 2019, can you name five? 

8. There are a number of implementation measures in the Myanmar Climate Change Policy 2019, can you name 
four?? 

9. What is the complete term for the acronym UN-REDD and what is its relationship to the Paris Agreement? 

10. By 2050, sea level is predicted to increase by how much? 

 
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. 

LESSON 4: ANSWER KEY

1. US$ 4bn

2. Excess  – erosion, landslides,

 Insufficient – low water in dams, hydroelectricity generation lost due to low water flow in rivers.  

 Agricultural areas that are reliant on rain are likely to be severely impacted which could have local  

 impacts to nutrition, but larger food supply problems.

3. 2012

4. 1) Biodiversity and natural systems, 2) Energy, 3) Human health, 4) Agriculture and food production, 5) 

Human settlements, businesses and infrastructure.

5. National Environmental Policy of Myanmar 2019, Myanmar Climate Change Policy 2019, Myanmar 

Climate Change Strategy (2018-2030) and Myanmar Climate Change Master Plan (2018-2030), Myanmar 

Climate-Smart Agriculture Strategy and Green Economy Policy Framework

6. GGGI, UNEP

7. Sustainable development, Precaution, Prevention, Environmental integrity, Shared responsibility and 

cooperation, Inclusiveness, Good governance, Climate justice and equity, Gender equality and women’s 

empowerment

8. Implementation measures

▶ Laws, regulations, strategies, action plans, policies,

▶ Institutions,

▶ Finance, budgets and investment,

▶ Capacity-building,

▶ Research and technology

▶ Partnerships

▶ Transparency and accountability

▶ Monitoring, evaluation, reporting and learning

9. United Nations - Reducing Emissions through Deforestation and Forest Degradation. It is not part of the 

Paris Agreement but updates can be reported in TUR/BTRs

10. 41 cm
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Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


