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LESSON 5 MRV - Monitoring/Measuring, Reporting, Verification (21 slides)

SLIDE 2 What we’ve learned so far

In lesson 2 we looked at what is the Greenhouse effect, GHGs, global warming and climate change. In lesson 3 
we investigated the International Climate Change framework, including UNFCCC, Kyoto protocol and the Paris 
Agreement, and in lesson 4, Climate Change in Myanmar, its impacts in the past and predicted for the future, 
local policies and how they relate with international agreements. These are all important aspects in understand 
climate change, necessary knowledge in order to move forward on climate change. 

Any questions? Is a quick recap necessary?

SLIDE 3 Learning outcomes 

This lesson has five major learning outcomes, by the end of it you will be able to:

1. Understand the development of MRV under Kyoto and Paris
2. Describe what MRV is and its key principles
3. Describe what data is collected and why
4. Describe current MRV activities in Myanmar
5. Discuss future MRV needs and requirements

SLIDE 4 In the News

Read article – update from last weekRead article – update from last week

SLIDE 5 MRV defined

The acronym MRV stands for M Monitoring or measuring, R Reporting and V Verification of data/information.  
The concept integrates these three independent but largely related processes. 

UNFCCC defined Measurement (M) as: To collect relevant information on progress with, and the impact of, mit-
igation actions; Reporting (R): To present the measured information in a transparent and standardized manner; 
and Verification (V): To assess the completeness, consistency and reliability of the reported information through 
an independent process.

Under the Paris Agreement ETF (Enhanced Transparency Framework), SDGs (Sustainable Development Goals), 
support and adaptation measures are added to these measurements and reports. Reporting requirements are in 
transition - until 2024 LDCs (Least developed Countries such as Myanmar) will continue to use UNFCCC report 
formats, after 2024 ETF reports are required

SLIDE 6 What is MRV?

MRV is a framework based around 5 principles:

1. Transparency – methods should be clearly explained to enable replication and easy assessment
2. Consistency – information/data collection needs to be the same for each assessment, also for collection 

methods
3. Comparability – the inventory (information) needs to be consistent to enable comparisons
4. Completeness – where possible, inventories should include all sources, sinks and gases and should have 

a complete geographic cover
5. Accuracy – data uncertainties should be minimised so data is considered reliable – or degree of accura-

cy, reliability, of data needs to be reported

So, for climate change what are we Measuring/Monitoring: 
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SLIDE 9 MRV data collected

Collection of three types of data is mandated under the Paris agreement:

1. emissions/GHG levels (collected at different scales)
2. mitigation actions e.g. NDC targets, and 
3. support

we will now look at these in more detail

SLIDE 10 MRV Data: 1. Emissions

Emissions data is measured, reported and verified within the GHG inventory (every year from 2020, but only 
from 2024 for LDCs) that is submitted with BTs every 2 years and National Communications every 4 years.

Emissions data is normally collected at many scales, from the facility level where available, which is submitted 
to the Departments and then to the national level.

On a national level, total GHG emissions and C sinks are measured across 4 economic sectors- Energy, Waste, 
Industrial Processes and Product Use (IPPU), and Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). The only 
sector likely to produce a net C reduction is forestry.

The guidelines for the sort of data that needs to be collected are relatively well established, as it has been happen-
ing for developed countries since the 2005 Kyoto Protocol

SLIDE 11 MRV Data: 2. Climate Actions

Historically, only mitigation actions were measured, reported and verified, but under the Paris ETF, MRV needs 
to cover the impacts of both mitigation and adaptation. Guidelines for data collection of climate actions appear 
in the rulebook, providing substantial discretion for countries.

GHG Effects include actual and projected estimated changes in GHG emissions through MITIGATION and 
ADAPTATION actions e.g. through 1. enhancing carbon sinks (by reforestation) or 2. reducing fossil fuel usage 
(by using solar energy).  NDC targets address GHG mitigation actions and adaptation actions are stated in the 
Nationally Appropriate Mitigation Action or National Adaptation Plan.

The sustainable development effects from climate actions are very important. To determine Sustainable Devel-
opment Effects involves the measurement of changes to sustainable development metrics as a result of MITI-
GATION and ADAPTATION actions, e.g. 1. improved air quality and health can be measured from the climate 
action using solar energy not electricity powered by coal, or 2. more employment reported from the creation of 
renewable energy jobs. Sustainable Development Effects will be covered further in future lessons.

Progress Made Toward Implementing: The status of MITIGATION actions or ADAPTATION actions e.g. being 
implemented, or waiting for funding

SLIDE 12 MRV Data: 3. Support

For support, three categories of data are collected: 1. Support provided, 2. Support received, and 3. the effects of 
the support. Of the first two categories, the provided and received support can be of three main types, finance, 
technology or equipment, and capacity building. Support that has been provided, both current and projected into 
the future, is recorded within the BTR and National Communication of developed countries. For countries re-
ceiving support the guidelines provide flexibility so that LDCs are only encouraged to submit details.

The third category of data collected involves measuring the impact of the support. As a consequence of the range 
of projects funded, the data collected can be varied. It can involve using metrics such as the number of mitigation 
projects that have been implemented under the support, or reduction in GHG emissions, mobilisation of private 
sector funding, number of workshops and attendees etc.

 6 emissions i.e. GHG Inventory,
 6 effects of climate actions (mitigation and adaptation)
 6 finances
 6 effects of technology
 6 effects of other support that is received or given

Measured changes may be in actual GHG reductions, or they may be social, economic, political, or environmen-
tal effects. The monitoring methods are not mandated by the UNFCCC, however there are some methods it en-
dorses. For NDCs the Paris Agreement specifies parties provide the “information necessary for clarity, transpar-
ency, and understanding” (ICTU), with parties able to self-determine suitability of information.  Paris Agreement 
requirements come into force after 2nd NDC.

Reporting: 

Countries are required to report on their actions to address climate change (e.g. REDD+ data submitted as part of 
the BTR). They do this through Biennial Transparency Reports (BTR every 2 years) and the National Commu-
nications (NC every 4 years). These reports will include the monitoring data obtained  plus any constraints and 
gaps that have been identified, which can mean the need for more funds, technology, research, human capacity 
etc. Data should be compiled into inventories and standardised formats so that it can be easily usable and com-
parable to similar data from other sources or places.

Verification:

Verification means to check the monitoring data and reports. It establishes completeness, reliability, confirmation 
with procedures and feedback for improvement in the next iteration. Verification can happen at the domestic level 
with third party quality assurance. Verification also happens at the international level through the ICA process 
undertaken when a BUR is submitted. NCs are not subject to ICA.

Verification under the Paris Agreement has two processes, a Technical Expert Review (TER) and the FMCP. The 
TER considers the party’s implementation and achievement of its NDC and, its provision of support; areas of 
improvement; review consistency with the reporting MPGs (recommendations); and, in the case of developing 
countries, identify capacity-building needs. The actual TER process can vary (e.g. in-country, centralized, desk-
top etc.) with an in-country review recommended as the first TER for an LDC.  FMCPs are required under the 
Paris Agreement, based on information from TERs and BTRs.  

SLIDE 7 Evolution of MRV (under UNFCCC)

The principle of a combined MRV was first introduced in 2007 in the Bali Action Plan and has been evolving 
since. Individual aspects (e.g. measuring) have been considered since UNFCCC.

For the Paris Agreement, it was agreed that all countries will provide a GHG inventory and track their progress 
against their national determined contributions (NDC). If the MRV system is followed by all, it will allow nation-
al and international tracking of emissions. 

MRV frameworks apply at all levels, national, sectoral and facility levels

SLIDE 8 Why undertake MRV?

For domestic purposes -to collect data to provide a better understanding of the current situation and the effects of 
any actions taken, (read though dot points on slide) and to satisfy agreements and obligations

For international reasons - to collect data and produce reports to meet obligation e.g. for transparency, compari-
son with other countries and to prove eligibility for finance. 
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interpretation to produce multiple required reports. The range of such reports is highlighted in the diagram (read 
from diagram). 

To streamline this process, in 2017, as part of an International exercise, GGGI produced a report which identified 
significant benefits for Myanmar from:

 6 an MRV expert able to address topics such as: MRV of mitigation and adaptation actions, offset projects 
such as under the Clean Development Mechanism, sustainable development co-benefits, adaptation, and 
MRV of support, 

 6 a data management system with a clear mandate of actions and timelines, and
 6 technical training for people involved with NDC - need to identify and tailor specific training programs 
and priorities and develop and implement capacity building programs

SLIDE 20 Helpful Sources of Information

1. UNFCCC Handbook on MRV for Developing Countries
2. World Resources Institute: MRV 101
3. CDKN Quick-Start Guide to MRV

SLIDE 13 MRV Methods for GHG emissions, climate actions and support data

Measurement of GHGs has been prescribed by UNFCCC since 2006, however it was recently decided that 
methods need to be refined to include current technological advances.  In 2019 IPCC produced a report 2019 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, which is the latest approved 
GHG Inventory method.  

GHG levels are reported in the NCs and BTRs and verified in the TER and FMCP, but under the Paris Agreement 
there is flexibility for developing countries.

SLIDE 14 MRV Methods for climate actions, GHG emissions, and support data

Measurement of climate mitigation actions for a target within an NDC are largely dependent on the type of con-
tribution specified.  The slide shows three actions 1. GHG effects, 2. Sustainable Development effects, and 3. 
Progress.  Substantial discretion is given to countries to decide on the data submitted to clarify their NDC targets 
and the methods used, as long as they provide Informational elements necessary for Clarity, Transparency and 
Understanding (ICTU).  With the recognition of this ICTU principle, the Paris Agreement did not adopt binding 
guidance; instead, it identified various types of information that ‘may’ be necessary to include.  This is shown in 
the M part of each contribution type shown on the slide.

Detailed instructions to parties for reporting on their greenhouse gas inventories, their progress in implementing 
their NDCs, and the support they have provided or received have all been deferred until next year at COP 26.

SLIDE 15 MRV Methods for support data GHG emissions and climate actions 

Under the Paris Agreement, it is mandatory for developed countries to provide details of current and intended 
support provided, financial, technology or for capacity building. Details of the measurement used to determine 
the support data will obviously be dependent on the type of support, with the data provided in a suggested tabular 
format. This data may include: for financial support - details of the money provided; for technology - software/
hardware or machinery provided; and for capacity building - individual training or workshop numbers and num-
ber of participants etc. 

For LDCs there is no compulsion to provide details of support received and if the LDC choses to provide the data 
then flexibility is offered based on the capacity of the LDC.

SLIDE 16 MRV in Myanmar: now and the future

Current MRV related activities in Myanmar involve: 

 6 forest related monitoring of emissions and sinks under UN-REDD; and 
 6 preparation of the second NC, with five groups in Myanmar working on its development.  

In the near future, with continuation of REDD+, completion and implementation of the second NC and adoption 
of the NDC and application of its targets, MRV in Myanmar will become more complex, with clear overlap be-
tween MRV attributes. 

In the diagram each circle represents a distinct MRV obligation: solid blue circles are MRV activities currently 
being implemented and supported, i.e. MRV of GHG Emissions with the second NC and MRV of Mitigation Ac-
tions with REDD+.  The other circles represent MRV obligations required under NDC that may be partially cov-
ered in current activities (such as mitigation actions of hydro, cook stoves, rural electrification, industrial process 
and NDC forestry targets), or not currently covered, such as the MRV of support. In addition, mitigations within 
the Forest Sector from the NDC target of increasing the Permanent Forest Estate are not included in this diagram.

SLIDE 17 MRV in Myanmar: the future

Under the Paris Agreement ETF, MRV will need to provide a smooth pathway for collection of data and ready 

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/non-annex_i_mrv_handbook.pdf
https://www.wri.org/publication/mrv-101-understanding-measurement-reporting-and-verification-climate-change-mitigation
https://www.cdkn.org/ndc-guide/book/planning-for-ndc-implementation-a-quick-start-guide/measuring-reporting-and-verification/
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MRV သည်အခြေေံမူ ၅ ေျက်အခြေေံခသာမူခောင်တစ်ေုြြစ်သည်

။  ၁ ပွင့်လင်းြမင်သာမှု - ထပ်တူြပုြေင်းနှင့်လွယ်ကူစွာ အကဲြြတ်နုိင်ရန် နည်းလမ်းများကုိ  ရှင်းလင်းစွာရှင်းြပရမည်၊

။  ၂ ခရှ့ခနာက်ညီညွတ်မှု - သတင်း/ အေျက်အလက်ခကာက်ယူမှုသည် ဆန်းစစ်မှုတစ်ေုစီ အတွက်သာမက အေျက်အလက်
ခကာက်ယူြေင်းနည်းလမ်းများ အတွက်လည်း အတူတူပင်ြြစ်ရန်လုိအပ်သည်၊

။  ၃ နှိုင်းယှဉ်နုိင်မှု - တုိင်းတာစာရင်းခကာက်ယူြေင်းမှတ်တမ်း (သတင်းအေျက်အလက်)  သည် နှိုင်းယှဉ်မှုများြပုလုပ်နုိင်ရန် 
ခရှ့ခနာက်ညီညွတ်မှု ြြစ်ရန်လုိအပ်သည်၊

။  ၄ ြပည့်စံုမှု - ြြစ်နုိင်သည့်ခနရာများတွင် င်းတာစာရင်းခကာက်ယူြေင်းမှတ်တမ်း ၌ သတင်း/အေျက်အလက်များ၏မူရင်း
အရင်းအြမစ်များအားလံုး၊ နစ်ြမုပ်များနှင့်ဓာတ်ခငွ့ များ အားလံုးပါဝင်သင့်ပပီးပထဝီအခနအထားအြပည့်အစံု ပါ၀င်သင့်သည်၊

။  ၅ တိကျမှန်ကန်မှု - အေျက်အလက်များ၏မခသေျာမခရရာမှုကုိခလှော့ေျနုိင်မှသာ အေျက်အလက်များကုိယံုကကည်အားထားရ/
အသံုးြပုနုိင်သည် သ့ုိမဟုတ် တင်ြပမည့် အေျက် အလက်များ၏ တိကျမှု၊ ယံုကကည်အားထားရနုိင်သည်ဟုမှတ်ယူနုိင်ပါသည်။

 ထို့ခကကာင့်ရာသီဥတုခြပာင်းလဲြေင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ခစာင့်ကကည့်ခလ့လာြေင်း/တိုင်းတာြေင်းခတွြပုလုပ်ခနတာ
ကခတာ့-

 � ထုတ်လွှတ်မှုဆုိလုိသည်မှာ GHG မှန်လံုအိမ်ဓာတ်ခငွ့ခကာက်ယူြေင်းမှတ်တမ်း၊

 � ရာသီဥတုလုပ်ခဆာင်ေျက်များ၏ သက်ခရာက်မှုများ (ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှု ခလှော့ေျခရး နှင့် လုိက်ခလျာညီခထွြြစ်ခစခရး)

 � ေဏ္ဍာခရး

 � နည်းပညာ၏သက်ခရာက်မှုများ

 � လက်ေံရရိှခသာ သ့ုိမဟုတ် ခပးပ့ုိလာခသာ အြေားခထာက်ပ့ံမှု၏ဆုိးကျ ိုးများ

တိုင်းတာရရှိခသာခြပာင်းလဲမှုများသည်အမှန်တကယ် မှန်လုံအိမ်အာနိသင်  ခလှော့ေျရာတွင် ြြစ်ခပါ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်၎င်း
တို့သည်လူမှုခရး၊ စီးပွားခရး၊ နိုင်ငံခရး သို့မဟုတ် သောဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ခရာက်မှုများခကကာင့်ြြစ်နိုင်ပါသည်။

 ခစာင့်ကကည့်ခလ့လာြေင်းသို့မဟုတ်တိုင်းတာြေင်း နည်းလမ်းများကို UNFCCC က ြပဌာန်းထားြေင်းမရှိခသာ်လည်း ၎
င်းကခထာက်ေံထားသည့်နည်းလမ်းအေျ ို့ရှိသည်။ NDC နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါရီသခောတူညီေျက်တွင် အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအခနြြင့်
 သတင်းအေျက်အလက် များ၏ သင့်ခလျာ်မှုကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးြြတ်နိုင်လျက် “ရှင်းလင်းြပတ်သားမှု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှု နှင့်
 နားလည်မှုတို့ အတွက် လိုအပ်ခသာသတင်းအေျက်အလက်” (ICTU) ြြည်းဆည်းရန် ခြာ်ြပထားသည်။ ပါရီသခောတူညီေျက်
လိုအပ်ေျက်များသည်ဒုတိယအကကိမ်ခြမာက် NDC အစီရင်ေံစာထွက်ခပါ်ပပီးခနာက်တွင် အာဏာသက်ခရာက်လာမည်ြြစ်ပါသည်
။

အစီရင်ခံခခင်း။

 နိုင်ငံများသည် ရာသီဥတုခြပာင်းလဲြေင်းကို ခြြရှင်းရန်၎င်းတို့၏လုပ်ခဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ေံတင်ြပရန်လို
အပ်ပါသည် (ဥပမာ - BTR ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခနြြင့် တင်သွင်းခသာ REDD+ အေျက်အလက်)။ ၎င်းတို့သည် အစီရင်ေံတင်ြပ
ြေင်းကို နှစ်နှစ် တစ်ကကိမ် ပွင့်လင်းြမင်သာမှု အစီရင်ေံစာ (၂ နှစ်တကကိမ် BTR) နှင့်အမျ ိုးသားအဆင့် ဆက်သွယ်မှုအစီရင်ေံစာ
 (၄ နှစ် တစ်ကကိမ် NC) များမှတစ်ဆင့်ြပုလုပ်ကကသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ေံစာများတွင် ခစာင့်ကကည့် ခလ့လာြေင်းမှရရှိသည့်
 အေျက်အလက်များအြပင် စိစစ်သုံးသပ်ပပီးသည့် ထပ်မံလိုအပ်မည့်ရန်ပုံခငွ၊ နည်းပညာ၊ သုခတသန၊ လူတို့၏ စွမ်းခဆာင်ရည်
 စသည့် မည်သည့်ကန့်သတ်ေျက်များနှင့် လစ်ဟာေျက်များကိုမဆို ထည့်သွင်း ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာ  ရန်ပုံခငွများ၊ နည်းပညာ
များ၊ သုခတသန၊ လူသား စွမ်းရည်များ စသည်တို့လိုအပ်သည်ဟုဆို လိုနိုင်သည်။ အေျက်အလက်များအား သတ်မှတ်ထားခသာ
 စာရင်းခကာက်ယူြေင်းမှတ်တမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ထားခသာပုံစံြြင့် စုစည်းရမည် သို့မှသာ အြေား အရင်းအြမစ်များ သို့မဟုတ် 
ခနရာများမှ အလားတူအသုံးဝင်ခသာ အေျက်အလက် များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အသုံးြပုနိုင်မှာြြစ်ပါသည်။

စစ်ဆေးအတည်ခြုခခင်း

 စစ်ခဆးအတည်ြပုြေင်းဆိုသည်မှာ ခစာင့်ကကည့်ခလ့လာရရှိသည့်အေျက်အလက်များနှင့်  အစီရင်ေံစာများကို စစ်ခဆး
ရန်ြြစ်သည်။ ထို့သို့ခဆာင်ရွက်ြေင်းြြင့် ြပည့်စုံြေင်း၊ ယုံကကည် အားထားရမှု၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အတည်ြပုြေင်းနှင့်
 ခနာက်တစ်ကကိမ် ထပ်မံခဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုးတက်မွမ်းမံမှုများြပုလုပ်နိုင်အတွက် ြပန်လည်ပံ့ပိုးနိုင်ြေင်းများ ကို တည်ခဆာက်
နိုင်ပါသည်။ ြပည်တွင်းအဆင့်တွင် Third Party အရည်ခသွးအာမေံများမှ စစ်ခဆးအတည်ြပုြေင်းများကို ခဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်

သင်ခန်းစာ ၅ MRV ဆစာင့်ကြည့်ခခင်း/တိုင်းတာခခင်း၊ အစီရင်ခံခခင်း၊ စိစစ်အတည်ခြုခခင်း

Slide 1 ဆခါင်းစဉ်

Slide ၂ ြျွနု်ြ်တ့ုိဘာဆတေဆေ့ောပြီးကြပြီေဲ

 သင်ေန်းစာ ၂ တွင် မှန်လုံအိမ်အာနိသင်၊ မှန်လုံအိမ်အာနိသင်များ၊ ကမ္ဘာကကီးပူခနွးလာမှုနှင့် ရာသီဥတုခြပာင်းလဲြေင်း
ခတွကောခတွလဲခလ့လာေဲ့ကကပပီးြြစ်ပါသည်။ သင်ေန်းစာ (၃) တွင် UNFCCC၊ ကျ ိုတို protocol နှင့် ပါရီသခောတူညီေျက်အပါ
အ၀င် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရာသီဥတုခြပာင်းလဲြေင်းမူခောင်ခတွ ပပီးခတာ့ သင်ေန်းစာ ၄ မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ခြပာင်းလဲ
ြေင်း၊ အတိတ်က ၎င်း၏သက်ခရာက်မှုများနှင့် အနာဂတ်အတွက်ကကိုတင်ေန့်မှန်း  ြေင်း၊ ခဒသဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်နိုင်ငံတကာ
နှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သနည်းဆိုတာခတွ ခလ့လာ ေဲ့ကကပါသည်။ အဲ့ဒီအေျက်ခတွအားလုံးသည် ရာသီဥတုခြပာင်းလဲြေင်းကုိ
 နားလည်ရန် အခရးကကီးခသာရှုခထာင့်များ၊ ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှုတိုက်ြျက်ခရးအတွက် ခရှ့သို့ေျတီက် နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်
ခသာအသိပညာများ ြြစ်သည်။ 

ခမးေွန်းများရှိပါသလား? အြမန်ြပန်လည်စုစည်းသုံးသပ်ခပးရန်လိုအပ်ပါသလား။

Slide 3 သင်ယူရရိှမည့်ရေဒ်များ

ယေုသင်ေန်းစာတွင်အဓိကခလ့လာရှိမည့်ရလဒ်ငါးေုရှိပါသည်။

။  ၁ Kyoto Protocol (ကျ ိုတုိသခောတူညီေျက် (သ့ုိ) ကျ ိုတုိတွင်သခောတူညီေ့ဲသည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ) နှင့် Paris ခအာက်ရိှ 
MRV ၏ြံွ့ပြိုးတုိးတက်မှုကုိနားလည်ြေင်း

။  ၂ MRV ဆုိသည်မှာအေယ်နည်း နှင့် ၎င်း၏ အဓိကအေျက်အလက်များရှင်းြပနုိင်ြေင်း

။  ၃ မည်သည့်အေျက်အလက်များစုခဆာင်းခနသည်နှင့် အေယ်ခကကာင့်ဆုိသည်ကုိ ရှင်းြပနူိင်ြေင်း

။  ၄ ြမန်မာနုိင်ငံ၏လက်ရိှ MRV လုပ်ခဆာင်မှုများကုိရှင်းလင်းခြာ်ြပနုိင်ြေင်း

။  ၅ အနာဂတ် MRV လုိအပ်ေျက်များနှင့်လုိအပ်ေျက်များကုိခဆွးခနွးနုိင်ြေင်း

Slide 4 သတင်းဆောင်းြါးမှာဘာဆတေေဲ 

ခဆာင်းပါးြတ်ပါ - ပပီးေဲ့သည့်အပတ်ကမှ ခနာက်ဆုံးြတ်/မှတ်သမှေခြပာြပပါ။

slide 5 MRV အဓိြ္ပာယ်

 အတိုခကာက်စာလုံး MRV တွင် M (ခစာင့်ကကည့်ခလ့လာြေင်းသို့မဟုတ်တိုင်းတာြေင်း)၊ R (အစီရင်ေံြေင်း)နှင့် V (သတင်း
အေျက်အလက်/ အေျက်အလက်များအတည်ြပုစစ်ခဆးြေင်း) တို့ကိုကို ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ  ခတွးခေါ်ခမှော်ြမင်မှုသည် သီးြေား
ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် ခြါ်ြပပါ အေျက် ၃ ေျက်အား ခပါင်းစပ်ထားြေင်းြြစ်ပါသည်။

 UNFCCC မှ အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုထားသည်မှာ တိုင်းတာမှု (M) - ခြပာင်းလဲမှုခလှော့ေျခစခရး လုပ်ငန်းများတိုးတက်မှုနှင့်
အတူ အကျ ိုးသက်ခရာက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအေျက် အလက်များကိုစုခဆာင်းရန်။ အစီရင်ေံြေင်း (R) - တိုင်းတာ
တွက်ေျက်ထားခသာသတင်း အေျက်အလက်များကို ပွင့်လင်းြမင်သာမှုရှိစွာတင်ြပုြေင်းနှင့် စစ်ခဆးအတည်ြပုြေင်း(V) လွတ်လပ်
ခသာ လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သတင်းအေျက်အလက်များ၏ြပည့်စုံမှု၊ ခရှ့ခနာက် ညီညွတ်မှုနှင့် ယုံကကည်စိတ်ေျရမှုကိုအကဲြြတ်
ရန်တို့ြြစ်ပါသည်။

 ပါရီသခောတူညီေျက်၏ ြမင့်မားခသာပွင့်လင်းြမင်သာမှုမူခောင် ETF (Enhanced Transparency Framework)၊ SDGs 
(ခရရှည်တည်တံ့ေိုင်ပမဲခသာ  ြွံ့ပြိုးခရးရည်မှန်းေျက် များ)အရ အဆိုပါတိုင်းတာမှုများနှင့်အစီရင်ေံစာများတွင် အခထာက်အပံ့ရ
ရှိမှုနှင့် လိုက်ခလျာ ညီခထွြြစ်ခစြေင်းဆိုင်ရာခဆာင်ရွက်ေျက်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အစီရင်ေံတင်ြပရန် လိုအပ်ေျက်များ
မှာ ၂၀၂၄ ေုနှစ်အထိ အသွင်ကူးခြပာင်းမှုြြစ်သည် - ETF အစီရင်ေံစာများ လိုအပ်လာသည့် ၂၀၂၄ ေုနှစ်ခနာက်ပိုင်းတွင် LDCs  (
ြမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ခသာ အနည်းဆုံး ြွံ့ပြိုးပပီး နိုင်ငံများ) သည် UNFCCC ၏အစီရင်ေံစာပုံစံများကို ဆက်လက်အသုံးြပု သွားမည် 
ြြစ်သည်။

Slide 6 MRV ေုိတာအဘယ်နည်း။
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 � နုိင်ငံများအား ပါရီသခောတူညီေျက်ကုိ အစီရင်ေံရန် တာဝန်ယူြေင်း - ETF 

 � အြေားနုိင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြေင်း 

 � ပွင့်လင်းြမင်သာမှုမှတစ်ဆင့် ယံုကကည်မှုကုိ တည်ခဆာက်ြေင်း

 � အြပုသခောခဆာင်ခသာ အကျ ိုးသက်ခရာက်မှုများနှင့် good governance များကုိ ြပသြေင်းြြင့် ေဏ္ဍာခငွအရင်းအြမစ်များ
ကုိ လမ်းြွင့်ခပးြေင်း - အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အခကကာင်းြပေျက်များအတွက်

Slide 9 စုဆောင်းရရှိသည့် MRV အချြ်အေြ်များ 

ပါရီသခောတူညီေျက်အရ အေျက်အလက်သုံးမျ ိုးစုခဆာင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

။  ၁ ထုတ်လွှတ်မှု/GHGအဆင့်များ (မတူညီခသာအတုိင်းအတာများြြင့်ခကာက်ယူ ထားခသာ)

။  ၂ ခလှော့ေျခရးလုပ်ခဆာင်ေျက်များ ဥပမာ NDC ၏ရည်မှန်းေျက်များနှင့်

။  ၃ အခထာက်အပ့ံများ

ယေုSlideတွင် အခသးစိတ်ကိုြမင်ရပါလိမ့်မည်

Slide 10 MRV အချြ်အေြ်များ။ ၁) မှန်ေံုအိမ်ဓာတ်ဆငေ့ ထုတ်ေွှတ်မှု

 နှစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ပွင့်လင်းြမင်သာမှုအစီရင်ေံစာ BTRs နှင့် ၄ နှစ်တစ်ကကိမ်အမျ ိုးသား ဆက်သွယ်ခရးအစီရင်ေံစာများတွင် 
ထည့်သွင်းခြါ်ြပထားသည့် မှန်လုံအိမ် ထုတ်လွှတ်မှု အေျက်အလက်များမှတ်တမ်း (၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၄ မှ LDC များအတွက်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း) ကို တိုင်းတာြေင်း၊ အစီရင်ေံြေင်း၊ စစ်ခဆးအတည်ြပုြေင်းတို့ ြပုလုပ်ပါသည်။

 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုအေျက်အလက်များကို ပုံမှန်အားြြင့် ရယူနိုင်ခသာ ခနရာအမျ ိုးမျ ိုးမှ Facility Level (
အခထာက်အကူြပုခပးသည့်အဆင့်/အခြေေံအဆင့်) မှ ခကာက်ယူ ရရှိခသာ အေျက်အလက်များကို  ဌာနဆိုင်ရာများသို့တင်ြပ
ပပီးခနာက် နိုင်ငံအဆင့်သို့ တင်ြပပါသည်။ 

 တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ စီးပွားခရးကဏ္ဍ ၄ ေု ြြစ်ခသာ စွမ်းအင်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း
အသုံးြပုမှု (IPPU) နှင့်စိုက်ပျ ိုးခရး၊ သစ်ခတာနှင့်အြေားခြမ အသုံးြပုမှု (AFOLU) များမှ GHG ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် C စုပ်ယူမှုများကို 
တိုင်းတာသည်။ C အသားတင်ထုတ်လွှတ်မှု ခလှော့ေျရန် တိုးြမှင့်နိုင်သည့်တစ်ေုတည်းခသာ sectorမှာ သစ်ခတာ ကဏ္ဍ ြြစ်သည်
။

 ြွံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံများမှ ကျ ိုတိုပရိုတိုခကာအပပီး ၂၀၀၅ မှစတင် ခဆာင်ရွက်ခနသြြင့်  ခကာက်ယူရန်လိုအပ်သည့် 
အေျက်အလက် အမျ ိုးမျ ိုးအတွက် လမ်းညွှန်ေျက်များကို အေိုင်အမာေျမှတ်ပပီး ြြစ်ပါသည်။

slide 11 MRV အချြ်အေြ်များ။ ၂) ရာသီဥတုေုိင်ရာေုြ်ဆောင်ချြ်များ

 သမိုင်းခကကာင်းအရ ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှု ခလျာ့ပါးသက်သာခစခရးလုပ်ခဆာင်ေျက်များကိုသာ တိုင်းတာြေင်း၊
 အစီရင်ေံြေင်းနှင့်အတည်ြပုြေင်းရှိေဲ့ခသာ်လည်း၊ ယေုအေါ Paris ETF အရ MRV သည် ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှု ခလှော့ေျခရးနှင့် 
လိုက်ခလျာညီခထွြြစ်ခစခရး နှစ်ေုလုံး၏ သက်ခရာက်မှုများကိုလွှမ်းခေုံမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပါရီနည်းဥပခဒစာအုပ် (Paris Rule 
Book) တွင် ရာသီဥတုဆိုင်ရာလုပ်ခဆာင်မှု အေျက်အလက်များကို စုခဆာင်းြေင်း အတွက် လမ်းညွှန်ေျက်များသည် နိုင်ငံများ
အတွက် အဓိကအားြြင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးြြတ်ေျက် ြြင့် လုပ်ခဆာင်နိုင်ရန်အခထာက်အကူြပုပါသည်။

 မှန်လုံအိမ်အာနိသင်အကျ ိုးသက်ခရာက်မှု များတွင် MITIGATION နှင့် ADAPTATION လုပ်ခဆာင်မှုများမှတစ်ဆင့်
 အမှန်တကယ်နှင့်ေန့်မှန်းတွက်ေျက်ထားသည့် မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ခငွ့ထုတ်လွှတ်မှုအခြပာင်းအလဲများ ပါ၀င်သည်။ ဥပမာ (၁) မှန်
လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့ စုပ်ယူမှုကို ြမှင့်တင်ြေင်း (သစ်ခတာြပန်လည်တည်ခထာင်ြေင်းြြင့်) သို့မဟုတ် (၂) ရုပ်ကကင်းခလာင်စာအသုံးြပု
မှု ခလှော့ေျြေင်း (ခနခရာင်ြေည်စွမ်းအင်အသုံးြပုြေင်းြြင့်)။ NDC ၏ရည်မှန်းေျက်များြြစ်ခသာ မှန်လုံအိမ်အာနိသင် ခလှော့ေျ
ခရးခဆာင်ရွက်ေျက်များနှင့် လိုက်ခလျာညီခထွြြစ်ခစခရး လုပ်ခဆာင်ြေင်းများကို အမျ ိုးသားအဆင့် သင့်ခလျာ်ခသာ မှန်လုံ
အိမ်ဓာတ်ခငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ခလှော့ေျခရး လုပ်ငန်း Nationally Appropriate Mitigation Action သို့မဟုတ်  အမျ ိုးသားအဆင့် 
ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှု လိုက်ခလျာညီခထွ ြြစ်ခစခရးအစီအစဉ် (National Adaptation Plan) တွင်ခြာ်ြပထားပါသည်။

။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဆင့်တွင် BUR တင်သွင်းသည့်အေါ ြပုလုပ်ခသာ နိုင်ငံတကာအကကံြပုသုံးသပ်ြေင်း (International Con-
sultation Analysis – ICA) လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လည်းမှန်ကန်ခကကာင်း စစ်ခဆး အတည်ြပုနိုင်ပါသည်။ NCs များသည် ICA 
နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။

 ပါရီသခောတူညီေျက်ခအာက်ရှိ စစ်ခဆးအတည်ြပုြေင်းလုပ်ငန်းစဉ် နှစ်မျ ိုးတွင် ြပန်လည် ဆန်းစစ်ြေင်း နည်းပညာ
ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူစိစစ်သုံးသပ်ေျက် (Technical Expert Review – TER) နှင့် တိုးတက်မှုအခပါ် ရှုခထာင့်စုံအခထာက်အကူ
ြပုစဉ်းစားသုံးသပ်ြေင်း (Facilitative Multilateral Consideration of Progress – FMCP) တို့ပါဝင်ပါသည်။ TER အခနြြင့်
 အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏ NDC အခကာင်အထည်ခြာ်မှုနှင့် ခအာင်ြမင်မှုတို့အြပင် အခထာက်အပံ့များေွဲခဝမှု၊ တိုးတက်မှု နယ်ပယ်များ၊
 အစီရင်ေံတင်ြပသည့် စံြပုပုံစံများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လမ်းညွှန်ေျက်များ (Modalities, Procedures and Guidelines 
(MPG) of the ETF under the Paris Agreement) နှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်း (အကကံြပုေျက်များ)၊ ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံ
များြြစ်လှေင် စွမ်းခဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ခရး လိုအပ်ေျက်များ ကို ခြာ်ထုတ်ြေင်းများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါသည်။ အမှန်တကယ်
 TER လုပ်ငန်းစဉ်သည် နိုင်ငံတွင်းြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်းအား LDCနိုင်ငံ အတွက်ပထမဆုံး TER အြြစ်အကကံြပု သုံးသပ်ြေင်းနှင့်
ကွဲြပားနိုင်ပါသည် (ဥပမာ - နိုင်ငံတွင်း၊ ဗဟိုေျုပ်ကိုင်မှု၊ စားပွဲတင်လုပ်ငန်း စသည်တို့)။ TERs နှင့် BTRs တို့မှအေျက်အလက်များ
အခပါ် အခြေေံ၍ FMCP များကို ပဲရစ် ိ်သခောတူညီေျက်ခအာက်တွင်ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။

Slide 7 MRV ၏ေင့်ြဲခြစ်စဉ် (UNFCCC ဆအာြ်)

 ခပါင်းစပ်ထားခသာ MRV ၏ အခြေေံသခောတရားကို ၂၀၀၇ ေုနှစ် Bali Action Plan တွင် စတင်မိတ်ဆက်ေဲ့ပပီး ထို
အေျနိ်မှစ၍ ဆင့်ကဲခြပာင်းလဲလာေဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်သွင်ြပင် လက္ခဏာများ (ဥပမာ - တိုင်းတာြေင်း) ကို UNFCCC မှစတင်၍ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားေဲ့သည်။

 ပါရီသခောတူညီေျက်အတွက် နိုင်ငံအားလုံးသည် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့ခကာက်ယူမှုမှတ်တမ်း တစ်ေုခပးမည်ြြစ်ပပီး ၎
င်းတို့၏အမျ ိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှုခလှော့ေျခရးဆုိင်ရာ အခကာင် အထည်ခြာ် ခဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်
 (NDC) အစီရင်ေံစာ ြြင့် ၎င်းတို့၏တိုးတက်မှုကို ခြေရာေံနိုင်လိမ့်မည်ဟု သခောတူညီေဲ့ကကသည်။ အကယ်၍ MRV စနစ်ကို
အားလုံးလိုက်နာခဆာင်ရွက်ပါက  ၎င်းစနစ်ြြင့် နိုင်ငံအဆင့် နှင့်နိုင်ငံတကာ၏ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုများကို ခြေရာေံ
နိုင်မှာြြစ်ပါသည်။ MRV မူခောင်များသည်အမျ ိုးသားအဆင့်၊ ကဏ္ဍအဆင့်၊ facility levels စသည့် အဆင့်များ အားလုံးအတွက် 
အကျ ိုးသက်ခရာက်ခစသည်။

Slide ၈။ MRV ြုိအဘယ်ဆကြာင့်ေုြ်ဆောင်ရမည်နည်း။

 ြပည်တွင်း MRV လုပ်ခဆာင်ရသည့် အခကကာင်းရင်းများမှာ လက်ရှိအခြေအခနနှင့် လုပ်ခဆာင်ေျက်များ၏
အကျ ိုးသက်ခရာက်မှုများကို ပိုမိုနားလည်ခစခရးအခထာက်အကူ ြပုရန် အတွက်အေျက်အလက်များကိုစုခဆာင်းရန်
 ( Slideခပါ်ရှိအစက်ေျထားခသာ အေျက်များကိုြတ်ပါ ) နှင့်သခောတူညီေျက်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအခပါ် နှစ်ခထာင်း 
အားရ ရှိခစရန်ြြစ်ပါသည်။ 

 � အဓိကထုတ်လွှတ်မှုရင်းြမစ်များကုိ ဦးတည်သတ်မှတ်ြေင်း

 � ကာကွယ်ရန် အဓိကကာဗွန်စုပ်ယူမှုကဏ္ဍများကုိ နားလည်ြေင်း

 � ထိခရာက်ခသာ ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှု ခလှော့ေျခရးနည်းဗျူဟာများကုိ ဒီဇုိင်းခရးဆဲွြေင်း 

 � ရာသီဥတုစီမံကိန်းများနှင့် မူဝါဒများ၏ အကျ ိုးသက်ခရာက်မှုများကုိ အကဲြြတ်ြေင်း

 � ရာသီဥတုရည်မှန်းေျက်များ ြပည့်မီခအာင် ခဆာင်ရွက်ြေင်း (ဥပမာ NDC ရည်မှန်းေျက်များ) 

 � ရာသီဥတုခဆာင်ရွက်မှုများကုိ အခကာင်အထည်ခြာ်သည့် အစုိးရဌာနများ၏ တာဝန်ေံမှု 

 � အစုိးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများမှ အသံုးြပုသည့် အေျက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမှုရိှြေင်း

 � အစုိးရ၏ ယံုကကည်ကုိးစားမှုကုိတုိးြမှင့်ြေင်းနှင့် အမျ ိုးသားယံုကကည်မှုတုိးြမှင့်ြေင်း

 နိုင်ငံတကာ MRV လုပ်ခဆာင်ရသည့်အခကကာင်းရင်းများမှာ အေျက်အလက်များကို စုခဆာင်းရန်နှင့် အစီရင်ေံစာများ
ြပုစုရန် ဥပမာပွင့်လင်းြမင်သာမှုရှိြေင်း၊ အြေားနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ် ြေင်း၊ ရန်ပုံခငွအတွက်ထိုက်တန်ခကကာင်းသက်ခသြပရန်တ့ုိ
ြြစ်ပါသည်။ 
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ခသာယုံကကည်စိတ်ေျရမှု/သမာသမတ်များေံစားေွင့်ရှိပါသည်။ ၎င်း ICTU နိယာမသခောတရားကို အသိအမှတ်ြပုလျက် ပဲရစ်
သခောတူညီေျက် သည် စည်းခနှာင်လမ်းညွှန်ေျက်များေျမှတ်ထားြေင်းမရှိပါ။ ယင်းအစား ၎င်းသည် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ခသာ
သတင်းအေျက်အလက်အမျ ိုးမျ ိုးကိုခြာ်ထုတ်ေဲ့သည်။ ၎င်းကိုSlideခပါ်တွင် ခြာ်ြပထားခသာအလှူခငွအမျ ိုးအစားတစ်ေုစီ၏ M 
အပိုင်းတွင် ြပသထားသည်။

 ပါတီဝင်နိုင်ငံများ၏ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့စစ်တမ်းခကာက်ယူမှု အစီရင်ေံြေင်း၊ NDCများ အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်မှု
 တိုးတက်ြေင်းနှင့် သူတို့ ခပးအပ်ေဲ့သည့် သို့မဟုတ် ရရှိေဲ့သည့် ပံ့ပိုးမှုများနှင့် အခသးစိတ်ညွှန်ကကားေျက်များကို ခနာက်နှစ်COP 
၂၆ တွင် အစီရင်ေံရန် ခရှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။

Slide 15 အဆထာြ်အြူခြု အချြ်အေြ်မျးအတေြ် MRV နည်းေမ်းများ GHG ထုတ်ေွှတ်မှုနှင့်ရာသီဥတုေုိင်ရာေုြ်ဆောင်
 ချြ်များ 

 ပါရီသခောတူညီေျက်အရ ြွံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံများအခနြြင့် လက်ရှိနှင့်ရည်ရွယ်သည့်လုပ်ငန်းများ မှ ပံ့ပိုးပပီးသည့် ေဏ္ဍာခရး
၊ နည်းပညာ သို့မဟုတ် စွမ်းရည်ြမှင့်တင်မှုအတွက် ခထာက်ပံ့မှုများကို အခသးစိတ်ခြာ်ြပရန်မြြစ်မခနလိုအပ်သည်။ အခထာက်
အပံ့အေျက် အလက်ကို ဆုံးြြတ်ရန် အသုံးြပုသည့် တိုင်းတာြေင်း အခသးစိတ်အေျက်အလက်များသည် အေျက်အလက်ဇယား
ပုံစံတွင်ခြာ်ြပထားသည့်အေျက်အလက်များနှင့် ခထာက်ပံ့မှု အမျ ိုးအစားခပါ်မူတည်ပါသည်။ ဤအေျက် အလက်များတွင်
 ေဏ္ဍာခငွအခထာက်အပံ့ အတွက် - ခထာက်ပံ့ခပးခသာ ရန်ပုံခငွအခသးစိတ် အေျက်အလက်များ၊ နည်းပညာအတွက် - ခဆာ့
ြ်ဝဲ/Hardware သို့မဟုတ် ခထာက်ပံ့ထားခသာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ နှင့် စွမ်းခဆာင် ရည်ြမှင့်တင်ခရးအတွက် - တစ်ဦးေျင်းစီ
သင်တန်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံခဆွးခနွးပွဲ များနှင့် သင်တန်းသားများ အခရအတွက်စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။

 ြွံ့ပြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ LDC အခနြြင့် လက်ေံရရှိသည့် အခသးစိတ် အေျက်အလက်  များကို မြြစ်မခနခြာ်ြပရန်
 အတင်းအကျပ်ြပုလုပ်ြေင်း မရှိပါ။ အကယ်၍ LDCနိုင်ငံ က အေျက်အလက်များကို ပံ့ပိုးခပးရန်ခရွးေျယ်ပါက LDC နိုင်ငံ၏စွမ်း
ခဆာင်ရည်ခပါ် မူတည်၍ ခြပာင်းလွယ် ြပင်လွယ်ရှိကိုခပးအပ်ေံရပါမည်။

Slide 16 ခမန်မာနုိင်ငံတေင် MRV အဆခခအဆန - ယခုနှင့်အနာဂတ်

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ MRV နှင့်သက်ဆိုင်ခသာလုပ်ခဆာင်မှုများမှာ -

 � UN-REDD အရ သစ်ခတာနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်စုပ်ယူမှုများကုိ ခစာင့်ကကည့်ြေင်း၊ နှင့်

 � ဒုတိယခြမာက် အမျ ိုးသားအဆင့် ဆက်သွယ်မှုအစီရင်ေံစာ စီမံကိန်း ြပင်ဆင်ပပီး ြမန်မာနုိင်ငံတွင် နည်းပညာလုပ်ငန်း အြဲွ့ ၅ ြဲွ့
ြြင့် MRV ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ခရး အတွက်လုပ်ခဆာင်ြေင်းတ့ုိြြစ်ပါသည်။

မကကာမီအနာဂတ်တွင် REDD+ ဆက်လက်လုပ်ခဆာင်ြေင်း၊ ဒုတိယခြမာက် NC အစီရင်ေံစာ ပပီးစီးခအာင်ခရးဆွဲြေင်းနှင့် 
အခကာင်အထည်ခြာ်ြေင်း၊ NDC ကိုလက်ေံကျင့်သုံးြေင်းနှင့် ၎င်း၏ ရည်မှန်းေျက်များကို အခကာင်အထည်ခြာ်ြေင်းတို့နှင့် MRV 
လုပ်ငန်းစဉ်များအကကား ရှင်းလင်းစွာထပ်တူညီြြစ်လာပပီး ြမန်မာနိုင်ငံ၏ MRV သည်ပိုမိုရှုပ်ခထွးလာမှာြြစ်ပါသည်။

 ပုံကကမ်းတွင်ပါရှိခသာ စက်ဝိုင်းတစ်ေုစီသည် သိသိသာကွဲြပားခသာ MRV တာ၀န်ကို ကိုယ်စားြပုပါသည်။ အြပာခရာင်
စက်ဝိုင်းများသည် အခထာက်အပံ့ရရှိပပီး လက်ရှိ အခကာင် အထည်ခြါ်လျက်ရှိသည့် MRV လုပ်ခဆာင်မှုများြြစ်ပါသည်။
 ဥပမာ ဒုတိယ အကကိမ်ခြမာက် NC အတွက် GHG ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ MRV နှင့် REDD+ နှင့်သက်ဆိုင်ခသာ Mitigation Ac-
tions ၏ MRV တို့ြြစ်ပါသည်။ အြေားစက်ဝိုင်းများသည် NDC ခအာက်တွင်လိုအပ်ခသာ လက်ရှိလုပ်ငန်းများတွင်တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအကကုံးဝင်နိုင်သည့် MRV လုပ်ငန်းတာ၀န်များ  (ဥပမာ ခရအားလှေပ်စစ်၊ စွမ်းအားြမှင့်မီးြိုများ၊ ခကျးလက်လှေပ်စစ်မီးနှင့်
  စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် များ၏ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ခလှော့ေျခရးလုပ်ခဆာင်ေျက်များ)တို့ြြစ်ပါသည် သို့မဟုတ် လက်ရှိ
အခထာက်အပံ့ဆိုင်ရာ MRV ကဲ့သို့ခသာ လက်ရှိအခြေအခနများတွင် မပါ၀င်ခသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များြြစ်ပါသည်။ ထို့အြပင်
 NDC ၏ ရည်မှန်းေျက်ြြစ်သည့် အပမဲတမ်းသစ်ခတာနယ်ခြမတိုးေျဲ့ြေင်းမှတစ်ဆင့် သစ်ခတာကဏ္ဍအတွင်း မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ခငွ့
ထုတ်လွှတ်မှုခလှော့ေျခရးလုပ်ငန်းများမှာ ဤပုံကကမ်းတွင် မခြာ်ြပထားပါ။

Slide 17 ခမန်မာနုိင်ငံ၏ MRV  အဆခခအဆန - အနာဂတ်

 ပါရီသခောတူညီေျက် ETF အရ MRV သည် အေျက်အလက်စုခဆာင်းြေင်းနှင့် လိုအပ်ခသာ အစီရင်ေံစာအခြမာက်
အများကို ထုတ်လုပ်ရန် အဆင်သင့်အနက်အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ြေင်းများ အတွက် အဆင်ခြပခေျာခမွ့ခသာလမ်းခကကာင်းတစ်ေုပံ့ပိုးခပး
ရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ ခသာ အစီရင်ေံစာများ၏ အတိုင်းအတာနယ်ပယ် ကို (ပုံ ကခနြတ်ပါ ) ပုံထဲမှာအခရာင်ြေယ် ြပသ

 ရာသီဥတုလုပ်ခဆာင်ေျက်များသည် ခရရှည်တည်တံ့ေိုင်ပမဲခသာ ြွံ့ပြိုးခရးအကျ ိုး သက်ခရာက်မှုအတွက် အလွန်
အခရးကကီးသည်။ ခရရှည်တည်တံ့ေိုင်ပမဲခသာ ြွံ့ပြိုးခရးအကျ ိုး သက်ခရာက်မှုများတွင် MITIGATION နှင့် ADAPTATION 
လုပ်ခဆာင်မှုများခကကာင့် ခရရှည်တည်တံ့ေိုင်ပမဲခသာ ြွံ့ပြိုးခရးမက်ထရစ် (ကိန်းဂဏန်း) များသို့ ခြပာင်းလဲြေင်းကို တိုင်းတာရန် 
ဥပမာ ၁) တိုးတက်လာခသာခလထုအရည်အခသွးနှင့် ကျန်းမာခရးကို ခကျာက်မီးခသွး သုံးစွဲခသာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မှမဟုတ်
ေဲ သည့်ခနခရာင်ြေည်စွမ်းအင်ကုိ အသုံးြပု၍ ထုတ်လုပ်သည့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရာသီဥတုလုပ်ခဆာင်ေျက်အြြစ်အသုံးေျ၍ 
တိုင်းတာနိုင်ပါသည် ဒါမှမဟုတ် ၂) ြပန်လည်ြပည့်ပြိုးပမဲစွမ်းအင်ြန်တီးမှုမှ အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရရှိြေင်းများကိုအသုံးြပုနိုင်ပါသည်။ 
ခရရှည်တည်တံ့ ေိုင်ပမဲခသာြွံ့ပြိုးခရးအကျ ိုး သက်ခရာက်မှုများကိုခနာင်သင်ေန်းစာများတွင်ထပ်မံခြာ်ြပသွားပါမည်။

အဆြာင်အထည်ဆြာ်ဆရးေီသို့ ဦးတည်ဆသာတိုးတြ်မှု - MITIGATION လုပ်ခဆာင်ေျက်များ သို့မဟုတ် ADAPTATION 
လုပ်ခဆာင်ေျက်များ၏အခြေအခနဥပမာ - အခကာင်အထည် ခြာ်ခနြေင်း သို့မဟုတ် ရန်ပုံခငွကိုခစာင့်ဆိုင်းခနြေင်း

Slide 12 MRV အချြ်အေြ်များ။ ၃) အဆထာြ်အြ့ံ

 အခထာက်အပံ့အတွက် အေျက်အလက်အမျ ိုးအစားသုံးေုကိုခကာက်ယူပါသည်။ ၁) ခထာက်ပံ့မှုရရှိပပီး၊ ၂) လက်ေံရရှိ
သည့်ခထာက်ပံ့မှုနှင့် ၃) အခထာက်အပံ့၏ဆိုးကျ ိုးများ။ ပထမအမျ ိုး အစားနှစ်မျ ိုးအနက်မှ ခထာက်ပံ့မှုရရှိပပီးအခထာက်အပံ့
နှင့် လက်ေံရရှိပပီး အခထာက်အပံ့များသည်  အဓိကအမျ ိုးအစားသုံးမျ ိုးြြစ်သည့် ေဏ္ဍာ ခရး၊ နည်းပညာ သို့မဟုတ် ပစ္စည်း
ကိရိယာနှင့်စွမ်းရည်တည်ခဆာက်ြေင်းတို့ ြြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်တွင်ခထာက်ပံ့မည့်  ခထာက်ပံ့မှုများကို BTR နှင့်
ြွံ့ပြိုးပပီး နိုင်ငံများ၏ ရာသီဥတု ခြပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာအမျ ိုးသားအဆင့်ဆက်သွယ်မှုအစီရင်ေံစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ 
ပံ့ပိုးမှုလက်ေံ ရယူခနရခသာ နိုင်ငံများအတွက်လမ်းညွှန်ေျက်များသည် ခြပာင်းလွယ် ြပင်လွယ် ရှိခစရန်ခထာက်ပံ့ခပးထားခသာ
အတွက် LDC နိုင်ငံများကို အခသးစိတ်တင်ြပရန် သာတိုက်တွန်းပါသည်။

 စုခဆာင်းရရှိခသာ အေျက်အလက်များ၏ တတိယအမျ ိုးအစားတွင်ခထာက်ပံ့မှု၏ သက်ခရာက်မှုကို တိုင်းတာပါသည်။
 ရန်ပုံခငွခထာက်ပံ့ခသာ စီမံကိန်းများ၏ အတိုင်းအတာ အကျ ိုးဆက်အရ ခကာက်ယူရရှိခသာအေျက်အလက်များမှာ ကွဲြပားမှု
များ ရှိနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းအတိုင်းအတာခတွထဲမှာ အလုပ်ရုံခဆွးခနွးပွဲများနှင့် တက်ခရာက်သူများ၊  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ funding 
ရန်ပုံခငွများကို စုစည်းြေင်း၊ မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ခငွ့ထုတ်လွှတ်မှုများ ခလှော့ေျြေင်း သို့မဟုတ် အခထာက်အပံ့ြြင့်အခကာင်ထည်ခြါ်
ခဆာင်ရွက်ပပီးသည့် စီမံကိန်းများအခရအတွက် စသည့်မက်ထရစ်များ အသုံးြပုြေင်း ပါဝင်ပါသည်။

Slide 13  မှန်ေံုအိမ်ဓာတ်ဆငေ့  ထုတ်ေွှတ်မှုအတေြ် MRV နည်းေမ်း/နည်းြညာများ၊ ရာသီဥတုေုိင်ရာေုြ်ငန်းများနှင့် 
အဆထာြ်အြူခြုအချြ်အေြ်များ

 မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့ပမာဏစစ်တမ်း ခကာက်ယူြေင်းအတွက် UNFCCC မှ ၂၀၀၆ ေုနှစ် ကတည်းက လမ်းညွှန်ေျက်များ
 သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားခသာ်လည်း လက်ရှိတိုးတက်ခနခသာ နည်းပညာ များပါ၀င်ရန် လက်ရှိလမ်းညွန်ေျက်များကို ြပန်လည်
စိစစ်ရန်အတွက် မကကာခသး မီက ဆုံးြြတ်ေဲ့ပါသည်။ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ခငွ့စစ်တမ်းခကာက်ယူြေင်း  (GHG Inventory) အတွက်
ခနာက်ဆုံးအတည်ြပုေဲ့သည့်နည်းလမ်းြြစ်ခသာ  အမျ ိုးသားအဆင့် မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ခငွ့စစ်တမ်းခကာက်ယူြေင်းအတွက်
 ြပန်လည်စိစစ်ြပုြပင်ထားသည့် 2006 IPCC လမ်းညွှန်ေျက်များ (Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 2019)  ကို IPCC မှ 2019 ေုနှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ေဲ့သည် ။

 GHG အဆင့်များကို NCs နှင့် BTRs များတွင်အစီရင်ေံတင်ြပပပီး TER နှင့် FMCP များတွင် စစ်ခဆးအတည် ြပုခသာ်လည်း 
ပါရီသခောတူညီေျက်အရ ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ခြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရှိ သည်။

Slide 14 ရာသီဥတုေုိင်ရာေုြ်ငန်းများအတေြ် MRVနည်းေမ်း များ၊  ြန်ေံုအိမ်ဓာတ်ဆငေ့  ထုတ်ေွှတ် မှုနှင့်အဆထာြ်အြ့ံ
အချြ်အေြ်

 NDC အစီရင်ေံစာတစ်ေုရှိ ရည်မှန်းေျက်တစ်ေုအတွက် ရာသီဥတုခြပာင်းလဲမှုခလှော့ေျခရး လုပ်ခဆာင်ေျက်များကို
 တိုင်းတာြေင်းသည် သတ်မှတ်ထားခသာ ထည့်ဝင်မှု/အခကာင် အထည်ခြါ်ခဆာင်ရွက်မှု အမျ ိုးအစားခပါ်များစွာ မူတည်
ပါသည်။ Slideတွင် ခြာ်ြပ ထားသည့် လုပ်ခဆာင်ေျက်သုံးေုမှာ ၁။ GHG သက်ခရာက်မှုများ၊ ၂။ ခရရှည်တည်တံ့ ေိုင်ပမဲ ခသာ
ြွံ့ပြိုးခရး အကျ ိုးသက်ခရာက်မှုများနှင့် ၃။ တိုးတက်မှုတို့ ြြစ်ပါသည်။ ရှင်းလင်း ြပတ်သားမှု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှုနှင့် နားလည်မှု
တို့အတွက် လိုအပ်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များကို ပံ့ပိုးခပးသခရွ့ နိုင်ငံများအခနြြင့် ၎င်းတို့၏ NDC ၏ရည်မှန်းေျက်များ
၊ အသုံးြပုခသာနည်းလမ်းများ၊ ရှင်းလင်းတင်ြပနိုင်ရန် တင်သွင်းခသာအေျက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးြြတ်နိုင်ရန် များစွာ
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Training Evaluation & Quizzes 
 

 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 5 
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. When was the concept of MRV first introduced into the UNFCCC domain? 

………………………………………………………………………………………………………………………..  
2. Please provide 5 reasons for implementing MRV. 

………………………………………………………………………………………………………………………..  
3. Please name the three broad categories of MRV data collected for Paris Agreement ETF. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. Please name the three different types of support provided or received. 

……………………………………………………………………………….……………………………………… 
5. Is the latest recommendation for GHG inventories “2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories” only used for UNFCCC reporting? 
.............................................................................................................................................................................. 

6. What are the current MRV related activities in Myanmar? 
………………………………………………………………………………………………………………………..  

7. Please name the three categories of support data collected. 
………………………………………………………………………………………………………………………..  

8. Please name three of the reports MRV will be required to produce in the future. 
………………………………………………………………………………………………………………………..  

9. Can you name one of the recommendations to streamline the MRV process in Myanmar? 
………………………………………………………………………………………………………………………..  

10. From 2020, how frequently will a National Communication need to be produced? 
………………………………………………………………………………………………………………………..  

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. 

ထားပါသည်။

 ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူခေျာခမွ့ခစရန် ၂၀၁၇ေုနှစ်တွင်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာခလ့ကျင့်ေန်း၏  တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အခနြြင့် GGGI က ြမန်မာနိုင်ငံအတွက်သိသာထင်ရှားခသာအကျ ိုးခကျးဇူး များကိုခြါ်ြပထားသည့်အစီရင်ေံစာတစ်ေုကို ထုတ်
ခဝေဲ့ပါသည်။ 

 � MRV ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအခနြြင့် မှန်လံုအိမ်ဓာတ်ခငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ခလှော့ေျခရး နှင့် လုိက်ခလျာညီခထွြြစ်ခစခရးအတွက် 
MRV၊ သန့် ရှင်းခသာြံွ့ပြိုး တုိးတက်မှုလုပ်ငန်း စဉ် (CDM)၊ စဉ်ဆက်မြပတ်ြံွ့ပြိုးတုိးတက်မှုပူးတဲွအကျ ိုးခကျးဇူးများ၊ လုိက်ခလျာ
 ညီခထွ ြြစ်ခစခရးလုပ်ငန်းများနှင့် အခထာက်အပ့ံဆုိင်ရာ MRV များ က့ဲသ့ုိ (Offset projects) သွယ်ဝုိက်အကျ ိုးြပုစီမံကိန်းများ
အတွက် ခေါင်းစဉ်များခြါ်ထုတ်ခပး နုိင်ြေင်း၊ 

 � လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အေျန်ိဇယားများ  ရှင်းလင်းစွာြပဌာန်းထားခသာ အေျက် အလက် စီမံေန့် ေဲွမှုစနစ်နှင့်

 � NDC တွင် ပါ၀င်သူများအတွက်နည်းပညာဆုိင်ရာသင်တန်းများ- တိကျခသာသင်တန်း အစီအစဉ်များနှင့် ဦးစားခပးလုပ်ငန်း
များအြပင် စွမ်းရည်ြမှင့်တင်ခရးအစီအစဉ်များကုိ ခရးဆဲွ၍အခကာင်အထည် ခြာ်နုိင်ြေင်း။ 
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LESSON 5: ANSWER KEY

1. 2007

2. Numerous – see slide 8

3. Slide 9: Emissions, mitigation actions, support

4. Slide 12: Finance, technology, capacity building

5. Slide 13: No, it is also used for Paris Agreement

6. Slide 16: Forest related under UN-REDD and preparation of second NC

7. Slide 15: support provided, support received, and effects of support

8. Slide 17: National Communication, Biennial reports, Climate impacts and adaptation, Support, Mitiga-

tion Actions

9. Slide 17: 1) Employ an MRV expert, 2) Implement a data management system, 3) develop/ provide tech-

nical training

10. Slide 6: every 4 years

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


