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Lesson 6: Sustainable Development Goals (SDGs), Social Environmental Risks (23 
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 and why a 
global approach is needed. In lesson 3 we investigated the International Climate Change framework, UNFCCC, 
Kyoto protocol, the Paris Agreement the ETF. Lesson 4 studied Climate Change in Myanmar, the current and pro-
jected impacts. The focus of lesson 5 was on MRV, what it means, what it involves, why it is necessary, its current 
status in Myanmar and future requirements. These are all important aspects in understanding climate change, and 
necessary knowledge and procedures in order to move forward on mitigating the effects climate change.  

Any questions? Is a quick recap necessary?

SLIDE 3 Learning outcomes 

This lesson is examining two topics, the first is Sustainable Development Goals or SDGs and the second is social 
and environmental risks and assessing them.

We aim to address five outcomes by the end of this lesson:

1. Describe Sustainable Development Goals – their history what they are
2. Understand the SDG status in Myanmar
3. Understand the importance and benefits of linking SDGs to the Paris Agreement MRV
4. Understand the key terms of a risk assessment
5. Be familiar with a process to identify risks and impact

SLIDE 4 Sustainable Development Goals (SDGs): genesis

read slide text, then the diagram

People: End poverty and hunger in all forms and ensure dignity and equality

Prosperity: Ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature

Peace: Foster peaceful, just and inclusive societies

Partnership: Implement the agenda through a solid global partnership

Planet: Protect our planet’s natural resources and climate for future generations

SLIDE 5 What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?

There are 17 United Nations SDGs- read out each. They were established in 2016 by the United Nations General 
Assembly as a “blueprint to achieve a better and more sustainable future for all”. They are broad and inter-related 
goals for social and economic development, and are part of the “2030 Agenda for Sustainable Development” as 
the intention is to achieve the targets by the year 2030. While they are Not legally binding, national governments 
are expected to establish national frameworks to achieve the targets of the goals.

SLIDE 6 The 17 SDGs and their connections

The previous slide displayed all SDGs in a table, listing them from 1 (no poverty) to 17 (partnerships for the 
goals).  That format and numbering implies that 1 no poverty, is the most important, and 17 is the least important, 
with the others somewhere in between. This order may be appropriate for some countries, but not consistently so.  
The circle is a better way to display them, better showing the variable significance and possible inter-relatedness 
of the goals, with any number capable of being placed in any position, the top, the bottom, left, right – so not 
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SLIDE 11 The Paris Agreement and SDGs

Yes, implementation together will provide synergies - increase efficiency for both agreements, in activities, data 
collection, financial management and reporting. 

 6 Their implementation is likely to be in separate Departments with different administration, policies and 
processes, which may cause lost efficiency and lost opportunity to accelerate both objectives, or at worst, 
cause detriment to each other. 

 6 Implementing together is likely to further acceptance and engagement with the concept, especially with 
limited budgets and capacity.

 6 Progress will be improved for both activities through streamlining processes, reporting, data collection and 
resource sharing

After all, the MRV system is designed to collect data on the effects of climate actions. The Paris Agreement has 
set clear targets and achievement of these is monitored through the MRV system

 6 NDCs can include social, environment and economic targets 
 6 Climate change impacts are not equal across society and environmental systems
 6 To determine the most suitable climate actions to be implemented
 6 To demonstrate co-benefits, performance and determine if climate action outcomes have been met
 6 To avoid mal-mitigation (for definition see slide “New Terms and Acronyms”
 6 To avoid mal-adaptation (for definition see slide “New Terms and Acronyms”)

SLIDE 12 Strengthening the Global Response

A 2018 IPCC paper “Special Report on Global Warming of 1.5°C” suggested options for keeping the temperature 
increase to 1.5°C and highlighted some of the benefits to various SDGs from both climate mitigation and adap-
tation actions. It looked at different tiers or levels of action, stressing the benefits of international cooperation 
for all countries and peoples, with national adaptation options providing benefits for poverty reduction SDG1 
and sustainable development SDG9 and 11.  At warming of 1.5°C there are multiple synergies and trade-offs, 
but there were a greater number of synergies.  Strengthening the capacities of people, communities, societies 
and authorities at all levels will support the implementation of more ambitious actions to limit global warming 
to 1.5°C and thereby reduce impacts on poverty eradication SDG1, sustainable development SDG9 and 11, and 
reducing inequalities SDG10.

SLIDE 13 Risk Assessment Terminology

READ definitions of risk and risk assessment. The box “term and meaning” and finally in the risk box, an 
example. For the risk: reduced water quality, it has consequences that include: to human illness and death, with 
a likelihood of: likely, severity of: moderate and inherent risk rating of: significant

A risk assessment is a valuable tool for many situations, not just climate actions. These could include: starting 
a new business or partnership; or a new project (environmental, social or otherwise); or expanding/changing a 
project and assessing the likelihood of a disaster such as flood, fire, tsunami, the likelihood of corruption etc. 
When used for climate actions, the risks are generally negative.

Why do a risk assessment – 

 6 firstly to determine possible risks, 
 6 then to put in actions or make adjustments to increase the chance of success, and 
 6 thirdly to maximize the “bang for your buck” (the outcome obtained relative to the cost/effort put in).  In 
some situations a risk assessment is done almost automatically – to increase the likelihood of success. For 
the rest of this lesson we will focus on climate actions

SLIDE 14 Risk Assessment steps in Climate Action 

implying relative importance.  

The spider web on the RHS is an incomplete attempt at identifying some of the connections.  Let’s briefly inves-
tigate how one of the SDGs, number 13 Climate Action, is presented.  It appears twice, at the bottom on the left 
CLICK, in the section called “Decouple economic growth - climate resilience” where it is linked twice to SDG15 
Life on Land, and to SDG2 Zero Hunger and SDG8 Decent work and Economic growth and on the right CLICK 
“Policy coherence – implementation” where it is linked to SDG17 Partnerships for the Goals, SDG12 Respon-
sible Consumption and Production and SDG15 Life on Land.  If we go back a slide, what else could it link to?

SLIDE 7 SDGs: Goals Targets and Indicators

Below the 17 goals there are 169 targets, so each goal has many targets. A target is an agreed objective aimed for 
in the timeframe of the SDGs, by 2030.

Each target has between one and five indicators which is a piece of data that gives evidence on progress towards 
the target. There are 230 indicators.

Data needs to be disaggregated, which means the data needs to be split up according to income, gender, race, 
ethnicity, migratory status, disability, geographic location or other characteristics.  read the slide. CLICK For 
SDG1 the goal is NO POVERTY. Below that are targets CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK 1.1 to 1.5 and 
CLICK CLICK 1.A and 1.B – these are (read). Examples of a target is 1.1 CLICK read and indicators below 
1.1.1 CLICK read 

SLIDE 8 SDG status in Myanmar: Data Availability

The reasons for collecting data on SDGs are twofold, both for domestic purposes (to collect data to provide a 
better understanding of the current situation and the effects of any actions taken) and to satisfy international com-
mitments. So what is the situation in Myanmar?

In 2016 the CSO and UNDP undertook a joint review where they evaluated how much the data was currently 
available for Myanmar to evaluate the status of SDGs. CLICK Only 44 of the data indicators were readily pro-
duced, CLICK meaning not all the target progress can be evaluated, but CLICK some of each goal can be eval-
uated. This report highlighted that Myanmar does not collect enough data. The good news is that CLICK a total 
of 196 data indicators (out of a possible 320 “split” indicators) can be computed from existing data. 

CLICK Countries are expected to report regularly on the progress achieved against the SDGs. SDG indicator 
monitoring is first and foremost the responsibility of a National Statistical Systems.

SLIDE 9 Social Status In Myanmar: SDG Status.

Some of the baseline findings from the CSO and UNDP SDG report are shown here. Where there was appropri-
ate comparative data, Myanmar data was compared against an average for south-east Asian data and the global 
figures. Summaries of the SDG data are presented – read the text

So, as a signatory to both the Paris Agreement and SDGs how does implementation of both relate to each other?

SLIDE 10 The Paris Agreement and SDGs

The Paris Agreement and SDGs are the two most important international agreements of this century. IPCC: 
“Climate change requires new approaches towards sustainable development that incorporate the complex inter-
actions between climate, and social and ecological systems”.  As indicated in the overlap between the circles, 
the Paris Agreement and the SDGs have clear overlap and alignment, such as protection of the vulnerable and 
enhancing resilience of both human and environmental systems. 

So does it make sense to consider them together and align actions and goals in their implementation?
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-ve???

This example is from a quick informal consideration.  Different more structured processes can be used

SLIDE 17 Step 2: Types of Impacts to Consider

A causal chain is a diagram that may help you to identify all the processes which the climate action effects.  This 
one is complex but it’s a useful tool that can help you break down the causes and effects of each impact. It shows 
that there can actually be negative impacts from a solar PV incentive scheme CLICK from increased business 
opportunities CLICK there follows the need to produce more solar panels CLICK which results in increased 
GHG emissions, CLICK increased pollution and CLICK increased waste from mining the minerals that go into 
the solar panels and the production process Follow through some of the other examples on the screen.

SLIDE 18 Step 3: Characterising Potential Impacts 

For all the impacts that have been identified, we need to assess the likelihood that it will occur. So step 1 is to 
predict if it is likely to happen. You can use previous data from similar climate actions to see how likely it is. If 
you cannot decide, then put as possible.

The next step, step 2, is to assess the severity of the impact should it occur. Again, using evidence if available. 
Impact is compared to current broader conditions. Use the maximum.

The next step, step 3, is using the likelihood and severity to determine the impact risk rating (severity or impor-
tance). Anything that comes out as insignificant, we document, but take no further actions with it, anything that 
is potentially significant we keep for the next stages.

Then the nature of change is determined, whether it is positive or negative. Finally, this should all be included in 
any report produced.

SLIDE 19 Step 4: Data Indicators

Finally, step 4 was data indicators. Choosing indicators can be difficult. They need to be relevant (read slide), 
credible and reliable (read slide) and feasible (read slide)

They can be qualitative (there is some change in a particular direction, but not a specific measurable amount e.g. 
the cutting of trees for fuelwood has declined because of the use of cook-stoves) or quantitative (a specific change 
can be measured, e.g. number of xx). You can use more than one.

As we have learnt, Myanmar is currently quite data poor. If we link the SDGs to the Paris Agreement, then we 
need to use the SDG data indicators. And we only have 44 of them at the moment. All mitigation and adaptation 
plans, if well planned and implemented, should fully consider risks.

Consideration of social and economic elements is crucial to climate change management. They need to be in-
cluded in all plans and actions. Factors such as age, existing health conditions, lack of education, gender, wealth, 
exposure to climate exposure, a reliance on primary resources and those who are socially excluded (by race, 
sexuality, religion etc.) make you more exposed, and more vulnerable to climate change shocks.

SLIDE 22 Helpful Sources of Information

1. Final List of Proposed Sustainable Development Goal Indicators
2. CSO and UNDP: SDG Data Availability in Myanmar
3. CSO and UNDP: SDG Baseline Report
4. UNDP Social and Environmental Screening Procedure
5. Initiative for Climate Action Transparency – Sustainable Development Impacts of Climate Actions

To undertake risk assessment of a climate action, 4 steps need to be undertaken. 

Step 1 involves research, collecting and collating available information to know the current baseline situation, 
social, economic and environmental. – What is currently known?

CLICK Step 2 decide impact categories – evaluate which categories could be affected (both in a +ve and  –ve 
way) by the climate action.  Involve stakeholders in the process to decide the impacts and make the process clear 
and transparent.  –What is likely to be effected?

CLICK Step 3 characterise potential impacts – decide on the likelihood and consequence/s of the impact, What 
will the impacts be? and 

CLICK Step 4 identify data indicators - evaluate what data is available and what data is appropriate in terms of 
relevance and accuracy that can help estimate that impact of the climate action, and monitor the impact over time. 
What data is needed to measure this?

Let’s look at steps 2, 3 and step 4 in more details

SLIDE 15 Step 2: Types of Impacts to Consider

Here is a list of potential impacts, it’s just an example list to prompt you for now. In reality, a list of relevant 
impacts needs to be created for each climate action with a group of relevant stakeholders. This list has a wide 
variety of impact categories that are conveniently linked to the SDGs and could be the baseline for developing 
a specific list for each climate action. Read out some of the impacts from the slide highlighting the categories 
(Dimensions, Groups of impact categories, impact categories)

A climate action is likely to have both positive effects, but also some negative impacts. So firstly consider a cli-
mate action, and then, if suitable, develop that climate action further - one of the first tasks should be to identify 
a list of relevant categories that are likely to be impacted most significantly.

As an example, let’s consider the introduction of a home solar incentive policy in Myanmar – what do you think 
the impacts could be – consider the table presented and go through each category

SLIDE 16 Step 2: Types of Impacts to Consider - example

Environmental

CLICK +ve - It is expected to significantly reduce GHG emissions as solar replaces other fossil fuels. Air quality 
would improve through changes in energy usage. No felling of trees for firewood. 

-ve - ???

Social

CLICK +ve - The policy incentive makes it cheaper for solar power, giving more people access to electricity 
when they previously had none. From a business perspective, the policy will mean solar power businesses will 
need to grow and train more people, but for individuals having electricity will mean having phones or other 
devices that allow exchange of information and learning. As women are primary collectors of fire wood and 
cooking, time savings with electricity allow them to have more time. The consequence of this not set- woman 
can chose to spend how they want.

-ve???

Economic

CLICK +ve - The policy will grow the sector and jobs will be created in manufacturing, transportation and in-
stallation. Further, if women have more time away from collecting firewood, they may use this time to get more 
income through paid work.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf
https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/SDGs/official-statistics-for-sdgs-eng.html
https://www.mopfi.gov.mm/sites/default/files/SDG%20Indicator%20Baseline%20Report%20v9_0.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-screening-procedure.html
https://climateactiontransparency.org/icat-toolbox/sustainable-development/
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အစီအစဉ်တစ်ခု” အနေဖြင့် ချမှတ် ခဲ့ဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ လူမှုနေးနှင့် စီးပွားနေးြွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကျယ်ဖပေ့် ဖပီး အချင်းချင်း 
အဖပေ်အလှေ် ဆက်နွယ်နေကကနသာ ပေ်းတိုင်များဖြစ်သည့်အဖပင် ၂၀၃၀ ဖပည့်နှစ် တွင် ဦးတည်ချက် များအားေေှိနစေေ် နမှော်မှေ်း
ထားနသာ “၂၀၃၀ စဉ်ဆက်မဖပတ်ြွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်” ၏ အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မဖြစ်မနေနဆာင်ေွက်ေေ်
 ဥပဒေအရစည်းဒှောင် ထားခြင်းမရေိဒော်လည်း ပေ်းတိုင်ဦးတည်ချက်များေေှိနအာင် အမျ ိုးသားမူနောင်များ ချမှတ် ေေ် အစိုးေ
များကို နမှော်လင့်ထားကကပါသည်။

Slide 6 SDGs ေှင့် ယင်းတ့ုိ၏ဆက်ှွယ်မှုများ 

 နြာ်ဖပခဲ့ဖပီး slide တွင် SDGs အားလုံးကို ဇယားကွက်ဖြင့်နြာ်ဖပထားဖပီး အမှတ်စဉ် ၁ (ဆင်းေဲမွဲနတမှုအဆုံးသတ်နေး
) မှ အမှတ်စဉ် ၁၇ (ပေ်းတိုင်များအတွက် ပူးနပါင်းနဆာင်ေွက် နေး) အထိစာေင်းဖပုစုထားပါသည်။ အဆိုပါပုံစံအေ အမှတ်စဉ် ၁
 ဆင်းေဲမွဲနတမှု အဆုံးသတ်နေး သည် အနေးအကကီးဆုံးဖြစ်ဖပီး ကကားေှိတဖခားအနကကာင်းအောများအပါအဝင် ၁၇ (ပေ်းတိုင်များ
 အတွက်ပူးနပါင်းနဆာင်ေွက်နေး)  အနေးပါမှုအေည်းဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ နြာ်ဖပနေသနယာင် ထင်ေ ပါသည်။ အဆိုပါ ဦးစားနပး
အစဉ်လိုက်သည် အချ ို့နိုင်ငံများအတွက်သင့်နလျာ်နိုင်နသာ်လည်း အားလုံးအတွက် မတူညီနိုင်ပါ။ စက်ဝိုင်းပုံဖြင့် နြာ်ဖပဖခင်း
သည် ပိုမိုနကာင်းမွေ်ဖပီး ပေ်းတိုင် အချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုများနှင့် နဖပာင်းလဲနေနသာ သိသာထင်ေှားမှုများကိုဖပသောတွင် ပိုမို
 အဆင်နဖပပါသည်။ ထို့ဖပင် အမှတ်စဉ်များကို (အနပါ်၊ နအာက်၊ ေယ်၊ညာ) မည်သည့်နေောတွင် မဆိုထားေှိနိုင်ဖပီး မည်သည်က
ပိုမိုအနေးပါသည်ဆိုနသာ အဓိပ္ပါယ်မျ ိုးလည်း မသက်နောက် နတာ့နပ။

 ညာြက်မှ ပင့်ကူကွေ်ယက်ပုံသည် ဆက်နွယ်မှုအချ ို့ကို ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာကကည့်ောတွင် ဖပီးဖပည့်စုံမှု မေှိနသးသည်ကို နတွ့ေ
ပါမည်။ SDGs ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် အမှတ်စဉ် ၁၃ ောသီဥတုဆိုင်ော လုပ်နဆာင်မှုကို အကကမ်းအားဖြင့် နလ့လာကကည့်ကကပါစို့။ ၎
င်းသည် နှစ်ကကိမ် ပါေှိပါသည် (“Decouple economic growth - climate resilience”  ဟုနေးထားနသာ ေယ်ြက် နအာက်နဖခ
ေားတွင်တစ်ခု (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) ေှိဖပီး ၎င်းသည် SDGs ၁၅ နဖမနပါ်သက်ေှိများ အားထိေ်းသိမ်းနေးနှင့် နှစ်ကကိမ်၊ SDGs ၂
 ဆာနလာင်မွတ်သိပ်မှုမေှိနေး နှင့် SDGs ၈ သင့်နလျာ် နသာအလုပ်အကိုင်ေေှိနေးနှင့်စီးပွားနေးြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့နှင့် တစ်ကကိမ်
စီ ဆက်နွယ်နေသည် ကို နတွ့ေမည်၊ ထို့ဖပင် “Policy coherence - implementation” ဟု နေးထားနသာ ပုံ၏ ညာြက်ေားတွင်
 တစ်ကကိမ်ပါေှိဖပီး (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) ၎င်းသည် SDGs ၁၇ ပေ်းတိုင်များအတွက် ပူးနပါင်းနဆာင်ေွက်နေး ၊ SDGs ၁၂ တာဝေ်
ယူမှုေှိနသာ စားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ SDGs ၁၅ နဖမနပါ်သက်ေိှများအား ထိေ်းသိမ်းနေးတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ကို နတွ့ေမည်။ 
နောက် slide တစ်ချပ် နောက်ဖပေ်ဆုတ်ဖပီး နလ့လာကကည့်လှေင် ၎င်းသည် အဖခားမည်သည်တို့နှင့် ဆက်နွယ်နေနသးသေည်း။

Slide 7 ပန်းတုိင်ဦးတည်ြျက်များ ေှင့် အညွှန်းကိန်းများ

 ပေ်းတိုင် ၁၇ ချက် နအာက်တွင် ဦးတည်ချက် ၁၆၉ ခုေှိသဖြင့် ပေ်းတိုင်တစ်ခုလှေင် ဦးတည်ချက်များစွာေှိနကကာင်း
 သိနိုင်ပါသည်။ ဦးတည်ချက်ဆိုသည်မှာ SDGs အချေိ်ဇယားအေ ၂၀၃၀ တွင်ဖပည့်မှီနစေေ် ေည်မှေ်းထားနသာ သနောတူညီဖပီး
ေည်ေွယ်ချက်များဖြစ်ကကပါသည်။

 ဦးတည်ချက်တစ်ခုလှေင် ထိုဦးတည်ချက်ဖပည့်မှီနစေေ် လုပ်နဆာင်ဆဲအနဖခအနေအနပါ် အနထာက်အထားဖပနိုင်မည့် 
အချက်အလက် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကကနသာ အညွှေ်းကိေ်း တစ်ခုမှ ငါးခုအထိ ပါေှိပါနသးသည်။ အညွှေ်းကိေ်း ၂၃၀ ေှိပါသည်။

 အချက်အလက်များကို ခွဲဖခားသတ်မှတ်ေေ်လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချက်အလက်များကို ဝင်နငွ၊ လိင်၊ လူမျ ိုး၊
 လူမျ ိုးစု၊ နေှေ့နဖပာင်းနေထိုင်မှုအနဖခအနေ၊ မသေ်စွမ်းမှု၊ ပထဝီဝင် တည်နေော သို့မဟုတ် အဖခားနယေုယျလက္ခဏာများအခိုက် 
ခွဲဖခားနပးေေ်လိုအပ်ပါသည်။

 slide ကိုြတ်ဖပပါ။ (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) SDGs ၁ သည် ဆင်းေဲမွဲနတမှုအဆုံးသတ်နေး ဖြစ်သည်။ ၎င်းနအာက်တွင်  
ဦးတည်ချက် (ခလုတ်ငါးကကိမ်နှိပ်ပါ) ၁.၁ မှ ၁.၅ အထိအဖပင် (ခလုတ်နှစ်ကကိမ်နှိပ်ပါ) 1.A နှင့် 1.B တို့ပါေှိပါသည် - ၎င်းတို့ကိုြတ်
ဖပပါ။ ဦးတည်ချက် တစ်ခု၏ဥပမာဖြစ်နသာ ၁.၁ (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) (၎င်းကိုြတ်ဖပပါ) ေှိဖပီး ၎င်းနအာက်တွင် အညွှေ်းကိေ်း 
၁.၁.၁ ေှိပါသည် (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) (၎င်းကိုြတ်ဖပပါ)။

Slide 8 ခမန်မာှုိင်ငံ၏ SDGs အဒခြအဒန (အြျက်အလက်ရရေိှ ိင်ုမှု)

 SDGs ဆိုင်ော အချက်အလက်များနကာက်ယူေသည့် အနကကာင်းအေင်းများမှာ ဖပည်တွင်း ေည်ေွယ်ချက် (လက်ေှိ
အနဖခအနေနှင့် လုပ်ငေ်းနဆာင်ေွက်ချက်များ၏ အကျ ိုးသက်နောက်မှု များကို ပိုမိုေားလည်နစေေ် အချက်အလက်နကာက်ယူ
ဖခင်း) နှင့်  နိုင်ငံတကာကတိကဝတ်များ အား နကျေပ်ြွယ်ေှိနစေေ်ဟူ၍ နှစ်ချက်ေှိပါသည်။ ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ အနဖခအနေမှာ မည်သို့

ေင်ြန်းစာ (၆) စဉ်ဆက်မခပတ်ဖွံ့ဖဖိုးမှုပန်းတိုင်များ (SDGs) ၊ လူမှုဒရးှေင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အှ္တရာယ်ကကုံရှိုင်ဒခြများ

Slide 1 ဒြါင်းစဉ်

Slide 2 ေင်ကကားြ့ဲဖပီးဒော အဒကကာင်းအရာများ

 သင်ခေ်းစာ (၂) တွင် မှေ်လုံအိမ်ဓာတ်နငွ့များ၊ မှေ်လုံအိမ်အာေိသင်၊ ကမ္ဘာကကီးပူနနွးလာဖခင်း နှင့် ောသီဥတုနဖပာင်းလဲ
မှုတို့အပါအဝင် ၎င်းတို့ကိုတိုက်ြျက်ေေ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအတိုင်းအတာ ဖြင့် လိုအပ်ေသည့်အနကကာင်းအေင်းတို့ကို သင်ကကားခဲ့
ဖပီးဖြစ်ပါသည်။ သင်ခေ်းစာ (၃) တွင် အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ော ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှု မူနောင်၊ UNFCCC၊ ကျ ိုတိုပရိုတိုနကာနှင့် ပါ
ေီသ နောတူညီချက်၏ ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုတိုးဖမှင့်နေးမူနောင်(ETF) တို့အနကကာင်းတို့ကို နလ့လာ ခဲ့ေပါသည်။ သင်ခေ်းစာ (၄) 
တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုအနဖခအနေနှင့် လက်ေှိ/ အောဂတ် ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှု၏ ဆိုးကျ ိုးများအနကကာင်း
ကို သိေှိသင်ကကားဖပီး ဖြစ်ပါသည်။ သင်ခေ်းစာ (၅) မှာ MRV ၏အဓိပ္ပါယ်၊ ၎င်းတွင်ပါဝင်နသာအောများ၊ ၎င်းကို လိုအပ်ေသည့် 
အနကကာင်းအေင်း၊ ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တနလာအနဖခအနေနှင့် အောဂတ်လိုအပ်ချက်များကို သင်ကကားခဲ့ေပါသည်။ သင်ကကားဖပီး
ဖြစ်နသာ အနကကာင်းအော အားလုံးသည် ောသီဥတု နဖပာင်းလဲမှု၏ သက်နောက်မှုများကို တိုက်ြျက်ောတွင် တိုးတက်နေွ့လျားမှု
ေှိနစနေးအတွက် ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုနှင့် ဆက်စပ်အသိပညာဗဟုသုတများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းများကို ေားလည် နစေေ်အနေး
ပါနသာကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။

နမးခွေ်းများေှိပါသလား။ နောက်တကကိမ် အနှစ်ချုပ်နပးေေ်လိုအပ်ပါသလား။

Slide 3 ေင်ယူဒလ့လာမှုရလေ်များ

 ဤသင်ခေ်းစာတွင် နခါင်းစဉ်နှစ်ခုအနကကာင်းကို နလ့လာေမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁။ စဉ်ဆက် မဖပတ်ြွံ့ဖြိုးမှုပေ်းတိုင်များ 
(SDGs)၊ (၂) လူမှုနေးနှင့် ပတ်ဝေ်းကျင်ဆိုင်ော အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နဖခ များ နှင့် ၎င်းတို့ကိုဆေ်းစစ်ဖခင်း)

သင်ခေ်းစာဖပီးဆုံးဖပီးနောက် နအာက်ပါေလဒ် (၅) ခုကိုေေှိေေ် ေည်ေွယ်ပါသည်။

။  ၁ စဉ်ဆက်မဖပတ်ြံွ့ဖြိုးမှုပေ်းတုိင်များ - ၎င်းတ့ုိ၏သမုိင်းနကကာင်းနှင့် ပါဝင်သည့်အနကကာင်း အောများကုိ နြာ်ဖပနုိင်ေမည်။

။  ၂ ဖမေ်မာနုိင်ငံ၏ SDGs အနဖခအနေကုိ ေားလည်ေမည်။

။  ၃ SDGs နှင့် ပါေီသနောတူညီချက် MRV ဆက်နွယ်ဖခင်း၏ အနေးပါမှုနှင့် အကျ ိုးနကျးဇူး များကုိေားလည်ေမည်။

။  ၄ အန္တောယ်ကကုံေနုိင်နဖခဆေ်းစစ်ဖခင်း၏ အနေးပါနသာစကားလံုးအဓိပ္ပါယ်များကုိ ေားလည် ေမည်။

။  ၅ အန္တောယ်ကကုံေနုိင်နဖခနှင့် အကျ ိုးသက်နောက်မှုများကုိ ဆေ်းစစ်သည့် ေည်းလမ်းနှင့် ေင်းနီှးကျွမ်းဝင်ဖပီး ဖြစ်ေမည်။

Slide 4 စဉ်ဆက်မခပတ်ဖံွ့ဖဖိုးမှုပန်းတုိင်များ (SDGs) ၏ ေမုိင်းအစ

Slide မေ စာေားကိုဖတ်ခပပါ၊ ဖပီးမေ ပုံကိုရေင်းခပပါ။

လူေားများ။  ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် ဖြစ်နပါ်လျက်ေှိနသာ ဆင်းေဲမွဲနတမှုနှင့် ဆာနလာင် မွတ်သိပ်မှုများကို အဆုံးသတ်ဖပီး 
ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာနှင့် တေ်းတူညီမှေနေထိုင်နိုင်နေး နဆာင်ေွက် ေမည်။

ြျမ်းောကကယ်ဝမှု။ သောဝနှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့် သာယာဝနဖပာဖပီး ဖြည့်စွမ်းနိုင်နသာ ေှင်သေ်မှုများဖြစ်နအာင် 
နဆာင်ေွက်ေမည်။

ဖငိမ်းြျမ်းဒရး။ ဖငိမ်းချမ်းဖပီး တေားမှေတ၍ အားလုံးပါဝင်နသာ လူမှုအြွဲ့အစည်း ဖြစ်နစေေ် တွေ်းအား နပးေမည်။

ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်မှု။ ခိုင်မာနသာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပူးနပါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လုပ်ငေ်းစဉ်များကို အနကာင်အထည်နြာ်ေမည်။

ကမ္ဘာဒခမကကီး။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖဂိုဟ်ကမ္ဘာကကီး၏ သောဝသယံဇာတနှင့် ောသီဥတုကို အောဂတ် မျ ိုးဆက်များအတွက် ကာကွယ်ေ
မည်။

Slide 5 စဉ်ဆက်မခပတ်ဖံွ့ဖဖိုးမှုပန်းတုိင်များ (SDGs) ဆုိတာဘာဒတွလဲ။

 ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက်မဖပတ်ြွံ့ဖြိုးမှုပေ်းတိုင် ၁၇ ခု ေှိပါသည် - တြုြျင်းစီကို ဖတ်ခပရန်။ ၎င်းတို့ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 
ကုလသမဂ္ဂအနထွနထွညီလာခံက “အားလုံးအတွက် ပိုမိုနကာင်းမွေ် ဖပီး စဉ်ဆက်မဖပတ်နသာအောဂတ်ကိုေေှိနစေေ် အနသးစိတ်
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ဖခင်းများမှတဆင့် လုပ်ငေ်းနဆာင်ေွက်ချက်များ ကုိ ပုိမုိခေီးနပါက်နအာင်နဆာင်ေွက်နုိင်လိမ့်မည်လည်းဖြစ်ပါသည်။

 ယင်းတို့အားလုံးဖပီးမှသာ ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှု၏ သက်နောက်မှုဆိုင်ော အချက်အလက်များကိုနကာက်ယူနိုင်ေေ် MRV 
စေစ်ကို ပုံစံသတ်မှတ်ေမည်ဖြစ်သည်။ ပါေီသနောတူညီချက်တွင် ေှင်းလင်းဖပတ်သားနသာ ဦးတည်ချက်များကို ချမှတ်ထားဖပီး 
၎င်းတို့အားဖပည့်မှီေေှိမှုအနဖခအနေ ကို MRV စေစ်ကိုသုံးဖပီး နလ့လာနစာင့်ကကည့်မှု နဆာင်ေွက်ပါသည်။

 � NDC တွင် လူမှု၊ ပတ်ဝေ်းကျင်နှင့် စီးပွားနေးဆုိင်ော ဦးတည်ချက်များ ပါဝင်နုိင်ပါသည်။

 � ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုဆုိင်ော အကျ ိုးသက်နောက်မှုများသည် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းနှင့် ပတ်ဝေ်းကျင်စေစ်များတွင် တူညီစွာ
သက်နောက်နေဖခင်းမျ ိုး မဟုတ်ပါ။

 � အနကာင်အထည်နြာ် နဆာင်ေွက်ေေ် အသင့်နတာ်ဆံုးနသာ ောသီဥတုဆုိင်ော လုပ်ငေ်းများကုိ ဆံုးဖြတ်နုိင်ေေ်

 � ပူးတဲွအကျ ိုးနကျးဇူးများ၊ စွမ်းနဆာင်မှုများကုိ သရုပ်နြာ်ဖပသနုိင်ေေ်နှင့် ောသီဥတု နဖပာင်းလဲမှုနလှော့ချနေးလုပ်ငေ်း၏ (
နမှော်မှေ်း)ေလဒ်များကုိ ေေိှမှုေိှ/မေိှ ဆံုးဖြတ်နုိင်ေေ်

 � မှားယွင်းနသာ (ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှု)နလှော့ချနေးလုပ်ငေ်းများ (mal-mitigation) ကုိ နေှာင်ေှားနုိင်ေေ် (“New Terms and 
Acronyms” slide ကုိကကည့်ပါ)

 � မှားယွင်းနသာ (ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုနှင့်)လုိက် နလျာညီနထွနေထုိင်နုိင်နေးလုပ်ငေ်းများ (mal-adaption) ကုိ နေှာင်ေှားနုိင်
ေေ် (“New Terms and Acronyms” slide ကုိကကည့်ပါ)

Slide 12 ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာတ့ံုခပန်ဒဆာင်ရွက်မှုအားဒကာင်းဒစခြင်း

 ၂၀၁၈ IPCC စာတမ်းတစ်နစာင်ဖြစ်သည့် “ကမ္ဘာကကီးပူနနွးမှု ၁.၅ ဒီဂေီထက်မပိုနေး အထူး အစီေင်ခံစာ” က
 (စက်မှုနတာ်လှေ်နေးကာလ၏ အပူချေိ်ထက်) ၁.၅ ဒီဂေီနကျာ်လွေ်ဖခင်း မေှိနစေေ် ထိေ်းသိမ်းထားနိုင်မည့်ေည်းလမ်းများကုိ 
အကကံဖပုခဲ့ဖပီး ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုနလှော့ချနေး နှင့် လိုက်နလျာညီနထွေှိနစနေး လုပ်ငေ်းများနကကာင့် SDGs ပေ်းတိုင်အမျ ိုးမျ ိုး
အနပါ် အကျ ိုးဖြစ်ထွေ်းမှုများထဲမှအချ ို့ကို အနလးနပး နြာ်ဖပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီေင်ခံစာတွင် SDGs ၁ ဆင်းေဲမွဲနတမှုနလှော့ချဖခင်း
၊ SDGs ၉ နှင့် ၁၁ တို့အတွက် အကျ ိုးဖြစ်ထွေ်းနစမည့် အမျ ိုးသား လိုက်နလျာညီနထွေှိနစနေးေည်းလမ်းများနှင့်အတူ နိုင်ငံနှင့်
လူသားတိုင်းအတွက် နိုင်ငံတကာ ပူးနပါင်းနဆာင်ေွက်မှု၏ အကျ ိုးနကျးဇူးများကိုလည်း လုပ်ငေ်းအဆင့်အလိုက် ကကည့်ရှုဆေ်းစစ်
 ထားပါသည်။ ၁.၅ ဒီဂေီထက် ပိုမပူနစနေးအတွက်မူ နပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနဆာင်ေွက်မှုနှင့် အနလှော့အတင်းဖပုလုပ်ဖပီး နဆာင်ေွက်မှု
ဆိုင်ောေည်းလမ်းများ များဖပားစွာေှိနသာ်လည်း နပါင်းစပ် နဆာင်ေွက်မှုများကိုသာ များဖပားစွာနဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆင့်
အားလုံးေှိ လူသားများ၊ အြွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအြွဲ့များနှင့် အုပ်ချုပ်နေးအြွဲ့များ၏ စွမ်းနဆာင်ေည်တိုးတက်ခိုင်မာနစ ဖခင်းသည် 
ကမ္ဘာ့အပူချေိ်ကို ၁.၅ ဒီဂေီထက် ပိုမပူနနွးနအာင်ကေ့်သတ်ေေ် ပိုမိုေည်မှေ်းနိုင်သည့် လုပ်ငေ်းများ အနကာင်အထည်နြာ်ောတွင်
 အနထာက်အကူဖြစ်နစမည်ဖြစ်ဖပီး SDGs ၁ ဆင်းေဲမှု ပနပျာက်နေး၊ SDGs ၉ နှင့် ၁၁ တို့အနပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်နောက်မှုများကုိ
လည်း နလှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Slide 13 အ ္ှတရာယ်ကကုံရှုိင်ဒခြဆန်းစစ်ခြင်းဆုိင်ရာ အေံုးအ ှှုန်းများ

 အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နဖခနှင့် အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နဖခဆေ်းစစ်ဖခင်းဆိုင်ော အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုချက်များကို ြတ်ဖပပါ။ box ထဲမှ
 “term and meaning” များကိုအေင်ေှင်းဖပဖပီးမှ နောက်ဆုံးတွင် ဥပမာ အဖြစ်နပးထားနသာ  ဇယားကွက်ထဲမှ risk အနကကာင်း
ကိုေှင်းဖပပါ။ Risk အနေဖြင့် နေ အေည်အနသွး ကျဆင်းဖခင်းဖြစ်နပါ်နသာအခါ ၎င်း၏အကျ ိုးဆက်အားဖြင့် နေမနကာင်းဖြစ်
ဖခင်းနှင့် နသဆုံးဖခင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နပါ်နိုင်သည့်အလားအလာမှာ အလားအလာေှိသည်ဟု နြာ်ဖပထားသည်။ ဖပင်းထေ်
မှုအဆင့်အတေ်းမှာ အသင့်အတင့်ေှိနကကာင်း နြာ်ဖပထားသည်။ ထိေ်းချုပ်နဆာင်ေွက်မှုများ မလုပ်ပါက အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နှုေ်း 
သိသာထင်ေှားနကကာင်းလည်း နြာ်ဖပထားပါသည်။

 အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နဖခဆေ်းစစ်ဖခင်းသည် ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်းများအတွက်သာမက အဖခား အနဖခအနေများ
စွာအတွက်ပါ အနေးပါနသာေည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် စီးပွားနေး လုပ်ငေ်း (သို့) ပူးနပါင်းနဆာင်ေွက်မှု (သို့) (
ပတ်ဝေ်းကျင်၊ လူမှုနေး သို့မဟုတ် အဖခား) စီမံကိေ်း အသစ်စတင်ဖခင်းများ၊ စီမံကိေ်းေယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ဖခင်း/နဖပာင်းလဲလုပ်ကုိင်
ဖခင်း နှင့် နေကကီးဖခင်း၊ မီးနလာင်ဖခင်း၊ ဆူောမီ၊ နဖမဖပိုဖခင်းတို့ကဲ့သို့နသာ သောဝနေးကကုံေနိုင်နဖခများကို ဆေ်းစစ်ဖခင်း များပါဝင်
ပါသည်။

အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နဖခဆေ်းစစ်ဖခင်းနဆာင်ေွက်ေဖခင်းမှာ-

ေှိနေပါ သေည်း။

 ၂၀၁၆ တွင် CSO နှင့် UNDP တို့က ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ SDGs အနဖခအနေကို အကဲဖြတ်ေေ် လတ်တနလာ အချက်အလက်ေနိုင်
မှုပမာဏကို ခေ့်မှေ်းသည့် ြက်စပ်အစီေင်ခံစာတစ်နစာင် နေးသားခဲ့ပါသည်။ (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) ၎င်းအေ အချက်အလက်
အညွှေ်းကိေ်း ၄၄ ခုကိုသာ အလွယ်တကူေနိုင်ပါသည်။ (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) ဆိုလိုသည်မှာ ဦးတည်ချက်အားလုံးကို အကဲဖြတ်
နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) သို့နသာ် ပေ်းတိုင်များ၏ အညွှေ်းကိေ်း အချ ို့ကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါမည်။ ဤအစီေင်ခံစာ
တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံသည် အချက်အလက်လုံနလာက် စွာ မနကာက်ယူနကကာင်း မီးနမာင်းထိုးနြာ်ဖပထားပါသည်။ သတင်းနကာင်း
မှာ (ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်ပါ) (အဖခားဖြစ်နိုင်နဖခေှိသည့် အညွှေ်းကိေ်းခွဲ ၃၂၀ ထဲမှ) အချက်အလက် အညွှေ်းကိေ်းစုစုနပါင်း ၁၉၆ ခု
ကို ေှိေင်းစွဲအချက်အလက်များမှ တွက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

(ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ)စဉ်ဆက်မဖပတ်ြွံ့ဖြိုးမှုပေ်းတိုင်များေေှိနအာင်နဆာင်ေွက်ဆဲ အနဖခအနေ များအနပါ် ပုံမှေ်အစီအေင်ခံ
တင်ဖပေေ် နိုင်ငံများအား နမှော်လင့်ထားပါသည်။ စဉ်ဆက်မဖပတ် ြွံ့ဖြိုးမှုပေ်းတိုင်အညွှေ်းကိေ်း နလ့လာနစာင့်ကကည့်ဖခင်းသည် 
အမျ ိုးသား စာေင်းအင်းစေစ်၏ ပထမဦးဆုံးတာဝေ်ဖြစ်ပါသည်။

Slide 9 ခမန်မာှုိင်ငံ၏ လူမှုအဒနအထား (SDGs အဒခြအဒန)

 CSO နှင့် UNDP တို့၏ SDGs အစီေင်ခံစာမှ အနဖခခံနတွ့ေှိချက်အချ ို့ကို ဤနေောတွင် နြာ်ဖပထားပါသည်။ သင့်နလျာ်
နသာ နှိုင်းယှဉ်ဖပနိုင်သည့်အချက်အလက်များ ေေှိနသာနေောများ တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အလက်များကို အနေှ့နတာင်အာေှ
နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆို်ငော ပျမ်းမှေ အနေအထားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ခဲ့ပါသည်။ SDGs အချက်အလက်များ၏ အတိုချုပ်ကို နြာ်ဖပ ထား
ပါသည် - စာများကိုြတ်ဖပပါ။

ဤသို့ဆိုလှေင် ပါေီသနောတူညီချက်နှင့် SDGs တို့နှစ်ခုလုံးကို လက်မှတ်ထိုးထားသည့် နိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်နွယ်
နအာင် မည်သို့အနကာင်အထည်နြာ်မည်ေည်း။

Slide 10 ပါရီေဒဘာတူညီြျက် ေှင့် SDGs

 ပါေီသနောတူညီချက်နှင့် SDGs တို့သည် ဤောစုနှစ်၏ အနေးအပါဆုံး နိုင်ငံတကာသနော တူညီချက်နှစ်ခုဖြစ်ပါသည်
။ 

 PCC: ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုသည် ောသီဥတု၊ လူမှုနေးနှင့် နဂဟစေစ်များအကကား ရှုပ်နထွးနသာ အဖပေ်လှေ်ဆက်နွယ်မှု
များကို နပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနပးနိုင်သည့် စဉ်ဆက်မဖပတ် ြွံ့ဖြိုးမှုေေှိေေ် ချဉ်းကပ်ေည်းအသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။

 စက်ဝိုင်းနှစ်ခုထပ်နေနသာနေောတွင် နြာ်ဖပထားသည့်အတိုင်း ပါေီသနောတူညီချက်နှင့် SDGs တို့သည် ထိခိုက်လွယ်
နသာ နေောများအားကာကွယ်ဖခင်းနှင့် လူသားနော ပတ်ဝေ်းကျင်ပါ ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုတိုးဖမှင့်နစဖခင်းတို့ ကဲ့သို့နသာနေောများတွင် 
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ေှင်းေှင်းလင်းလင်း ထပ်နေကကဖပီး ကိုက်ညီမှုေှိသည်ကိုနတွ့ေပါသည်။

 ဤသို့ဖြစ်လှေင် ၎င်းတို့ကို အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငေ်းများနှင့် ပေ်းတိုင် များကို အတူတကွ
စဉ်းစားချေိ်ညှိဖခင်းက အဓိပ္ပါယ်ေှိပါသလား။

Slide 11 ပါရီေဒဘာတူညီြျက် ေှင့် SDGs

 အတူတကွအနကာင်အထည်နြာ်ဖခင်းဖြင့် စုနပါင်းညှိနှိုင်းနဆာင်ေွက်မှု အကျ ိုးေလဒ်ဖြစ်သည့် လုပ်ငေ်းနဆာင်ေွက်ဖခင်း၊
 အချက်အလက်နကာက်ယူဖခင်း၊ နငွနကကးစီမံခေ့်ခွဲဖခင်း တို့ဆိုင်ော သောတူညီချက်များနှင့် အစီေင်ခံတင်ဖပဖခင်းများတွင် ပိုမိုထိ
နောက်မှုေှိနစပါ သည်။ 

 � ၎င်းတ့ုိ၏ စီမံခေ့် ခဲွမှုများသည် မတူညီနသာ အုပ်ချုပ်နေး၊ ေည်ေွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငေ်းစဉ် များဖြင့် ကဲွဖပားနသာဌာေအသီးသီးက
 လုပ်နဆာင်နေေပံုနပါ်နေသဖြင့် ထိနောက်မှုမေိှ ဖခင်း၊ ေည်မှေ်းချက်များကုိ အေိှေ်အဟုေ်ဖမှင့်နဆာင်ေွက်နုိင်မည့် အခွင့်အလမ်း
များဆံုးရှုးံ ဖခင်း (သ့ုိ) အဆုိးဆံုးအနေဖြင့် အချင်းချင်းအဖပေ်အလှေ်ထိခုိက်နစဖခင်းအထိ ဖြစ်နစနုိင်ပါ သည်။

 � အထူးသဖြင့် ေက်ဂျက်နှင့် စွမ်းနဆာင်နုိင်မှု အကေ့်အသတ်ဖြင့် နဆာင်ေွက်ေနသာအခါ အတူတကွအနကာင်အထည်နြာ်မှ
သာ သနောထားအဖမင်များကုိ ဆက်လက်ေားလည် လက်ခံဖပီး ညိှနှိုင်းနဆာင်ေွက်နုိင်ြွယ်ေိှပါသည်။

 � ရုိးေှင်းဖပီး ထိနောက်နသာ လုပ်ငေ်းစဉ်များ၊ အစီေင်ခံတင်ဖပဖခင်းများ၊ အချက်အလက် နကာက်ယူဖခင်းနှင့် သယံဇာတမှေနဝသံုးစဲွ
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 (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) နကာင်းကျ ိုး - အဖခားရုပ်ကကင်းနလာင်စာများကို ဆိုလာဖြင့်အစားထိုး နိုင်မည်ဖြစ်၍ မှေ်လုံအိမ်
ဓာတ်နငွ့ထုတ်လွှတ်မှုကို သိသာစွာနလှော့ချနိုင်ေေ် ခေ့်မှေ်းထားသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲပုံနဖပာင်းလဲဖခင်းနကကာင့် နလအေည်အနသွး 
ပိုနကာင်းလာမည်။ ထင်းအတွက် သစ်ပင်မခုတ်ေနတာ့ပါ။ ဆိုးကျ ိုးနော ေှိနိုင်ပါသလား။

လူမှုနေးဆိုင်ော

 (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) နကာင်းကျ ိုး - သုံးစွဲေေ်ဆွဲနဆာင်သည့်မူဝါဒနကကာင့် ဆိုလာစွမ်းအင်ကို ပိုမိုနေးနှုေ်းသက်သာ
နစဖပီး လူအများက သုံးစွဲနိုင်ေေ်ပိုမိုလက်လှမ်းမှီလာမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလာစွမ်းအင်စီးပွားနေးလုပ်ငေ်းများသည် ဖပည်သူများကို
 ပိုမိုတိုးတက်နစဖပီး နလ့ကျင့် သင်ကကားမှုနပးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လှေပ်စစ်မီးေေှိဖခင်းနကကာင့် ြုေ်း (သို့) အဖခားစက်ကိေိယာများ ေှိ
လာဖပီး သတင်းအချက်အလက်နှင့် သင်ကကားသင်ယူမှုြလှယ်ေေ် လမ်းြွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 များနသာအားဖြင့် အမျ ိုးသမီးများကသာ ထင်းနခွဖခင်းနှင့်ထမင်းချက်ဖခင်းများကို နဆာင်ေွက် ကကေသဖြင့် လှေပ်စစ်မီး
ေေှိဖခင်းနကကာင့် အချေိ်ကုေ်သက်သာလာမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နကကာင့် အားလပ်ချေိ်ပိုေဖပီး ၎င်းတို့စိတ်ပါဝင်စားသည်များကုိ 
နဆာင်ေွက်နိုင်ပါမည်။

ဆိုးကျ ိုးေှိပါသလား။

စီးပွားနေးဆိုင်ော

 (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) နကာင်းကျ ိုး - မူဝါဒနကကာင့် ဤ(စီးပွားနေး)ကဏ္ဍကို တိုးတက်နစဖပီး (ဆိုလာစွမ်းအင်ဖပား) 
ထုတ်လုပ်နေး၊ သယ်ယူပို့နဆာင်နေးနှင့် တပ်ဆင်နေးလုပ်ငေ်းများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ြေ်တီးနပးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ဖပင် 
အမျ ိုးသမီးများထင်းနခွစောမလိုနတာ့၍ ေေှိလာနသာအားလပ်ချေိ်များတွင် နငွေသည့် အလုပ်လုပ်ဖပီး ဝင်နငွတိုးလာပါမည်။ ဆိုး
ကျ ိုးေှိပါသလား။ ဤဥပမာသည် ရိုးရိုးနှင့် ဖမေ်ဖမေ် စဉ်းစားကကည့်ဖခင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုစေစ်တကျေှိနသာ ေည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုး
ကို သုံးနိုင်ပါသည်။

Slide 17 အဆင့် ၂ ။ ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရမည့် ေက်ဒရာက်မှုအမျ ိုးအစားများ

 နကကာင်းကျ ိုး ဆက်စပ်မှုဖပကိုဖပသထားနသာ ပုံကို ကကည့်ဖခင်းအားဖြင့် ောသီဥတုဆိုင်ော လုပ်ငေ်းနဆာင်ေွက်ချက်များ
၏ သက်နောက်မှုကိုခံစားေနသာ ဖြစ်ေပ်အားလုံးကို ခွဲဖခား သတ်မှတ် ဆေ်းစစ်နိုင်ေေ် အနထာက်အကူဖပုနစမည် ဖြစ်ပါသည်။
 ယခုပုံသည် ရှုပ်နထွး နေနသာ်လည်း သက်နောက်မှုတစ်ခုစီ၏ အနကကာင်းတေားနှင့် အကျ ိုးတေားများကို ခွဲဖခမ်း စိတ်ဖြာနိုင်
နသာ အသုံးဝင်သည့်ကိေိယာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ screen မျက်နှာဖပင်နပါ်မှ ဥပမာ အချ ို့မှတဆင့် ဆုံးခေ်းတိုင်နအာင်ဆက်လက်
နလ့လာပါ။

Slide 18 ခဖစ်ဒပါ်ရန်အလားအလာရေဒိော ေက်ဒရာက်မှုများကုိ ြဲွခြားေတ်မေတ်ခြင်း

 ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာဖပီးဖြစ်နသာ သက်နောက်မှုအားလုံးအတွက် သက်နောက်နိုင်မည့်အလားအလာကို ဆေ်းစစ်ေေ်လိုအပ်
ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အဆင့် ၁ အနေဖြင့် ဖြစ်နပါ်နိုင်နဖခေှိ/မေှိ စတင်ခေ့်မှေ်း ေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နပါ်နိုင်သည့် ဖြစ်တေ်စွမ်းကို
 သိေေ်အတွက် မိမိလုပ်နဆာင်မည့် ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်းနှင့် ဆင်တူနသာလုပ်ငေ်းများမှ ယခင်ကေေှိထားသည့် အချက်- 
အလက်များကို အသုံးဖပုနိုင်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖခင်းမေှိပါက ဖြစ်လာနိုင်နဖခေှိသည်ဟုသာ သတ်မှတ်ပါ။

 နောက်တဆင့် (အဆင့် ၂) အနေဖြင့် သက်နောက်မှုကကုံနတွ့လာေပါက ဖပင်းထေ်မှုအဆင့်ကို ဆေ်းစစ်ေပါမည်။ ဤအဆင့်
တွင်လည်း ေေှိနိုင်နသာ အနထာက်အထားများကိုပင် သုံးစွဲ နဆာင်ေွက်ေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်နောက်မှုကို ပိုမိုကျယ်ဖပေ့်နသာ 
လက်ေှိအနဖခအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ပါ။ အဖမင့်ဆုံးအထိနတွးနတာနဆာင်ေွက်ပါ။

 နောက်တဆင့် (အဆင့် ၃) အနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်နဖခနှင့် ဖပင်းထေ်နှုေ်းတို့ကိုသုံးဖပီး သက်နောက်မှု နကကာင့် အန္တောယ်ကကုံေနိုင်
နှုေ်းကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ အန္တောယ်ကကုံနိုင်နဖခ သိသိသာသာမေှိနသာ အောများကို နေးသားမှတ်တမ်းဖပုစုထားမည်ဖြစ်နသာ်လည်း ၎
င်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ထိေ်းကွပ်လုပ်နဆာင်နပးေေ် မလိုပါ။ အန္တောယ်ကကုံနိုင်နဖခ သိသာထင်ေှားမှုေှိနသာအောများကုိ
သာ နောက်တဆင့်အနေဖြင့် ဆက်လက်စဉ်းစားေမည်ဖြစ်သည်။

 ထို့နောက် (သက်နောက်မှု၏) နဖပာင်းလဲသွားနိုင်သည့် သနောသောဝ (နကာင်းကျ ိုး/ဆိုးကျ ိုး) တို့ကို ဆုံးဖြတ်ေပါမည်
။ နောက်ဆုံးတွင် အစီေင်ခံစာနေးသားနသာအခါ ၎င်းတို့အားလုံးကို ထည့်သွင်းနပးသင့်ပါသည်။

 � ဦးစွာ ဖြစ်နုိင်နဖခေိှသည့်အန္တောယ်များကုိ ဆံုးဖြတ်ထားနုိင်ေေ်၊

 � ဖပီးနောက် လုပ်ငေ်းများတွင် ထည့်သွင်းနဆာင်ေွက်နုိင်ေေ် (သ့ုိ) နအာင်ဖမင်မှုအခွင့်အလမ်း တုိးဖမင့်နအာင် ချေ်ိညိှမှုများ
နဆာင်ေွက်ေေ်နှင့်

 � တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ထုိသ့ုိထည့်သွင်းနဆာင်ေွက်ဖခင်းမှ ေေိှလာမည့်အကျ ိုးနကျးဇူးများကုိ အဖမင့်ဆံုးေေိှနစေေ် တ့ုိဖြစ်
ပါသည်။ 

အနဖခအနေအချ ို့တွင်  နအာင်ဖမင်မှုအလားအလာ တိုးတက် ဖမင့်မားနစေေ် အန္တောယ်ကကုံေနိုင်နဖခဆေ်းစစ်ဖခင်းလုပ်ငေ်းကုိ
 မလွဲမနသွ နဆာင်ေွက်ေပါသည်။ ဤသင်ခေ်းစာ၏ လက်ကျေ်အပိုင်းတွင် ောသီဥတုဆိုင်ော လုပ်ငေ်းများအတွက်သာ ဦးတည်
 သင်ကကားပါမည်။

Slide 14 ရာေီဥတုဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများအား MRV ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ဒောအဆင့်များ

 ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်းများအား MRV နဆာင်ေွက်ောတွင် အဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့် နဆာင်ေွက် ေပါသည်။ အဆင့် ၁ တွင်
 သုနတသေ၊ လက်ေှိ  လူမှု၊ စီးပွားနေး နှင့် ပတ်ဝေ်းကျင်ဆိုင်ော baseline situation အားသိေှိနိုင်ေေ် ေေှိနိုင်နသာ သတင်း
အချက်အလက်များကို စုနဆာင်းဖခင်းနှင့် နကာက်နုတ်စီစဉ်ဖခင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

 (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) အဆင့် ၂ တွင် အကျ ိုးသက်နောက်မှုအမျ ိုးအစားများကို ဆုံးဖြတ်ေ ပါသည် - ောသီဥတုဆိုင်ော
 လုပ်ငေ်းများနကကာင့် မည်သည့်အမျ ိုးအစား (နကာင်းကျ ိုးနှင့် ဆိုးကျ ိုးနှစ်ခုလုံး) ဖြင့် သက်နောက်နိုင်သည်ကို အကဲဖြတ်ေ
ပါသည်။ သက်နောက်မှုများကို ဆုံးဖြတ်ေေ်နှင့် ဖြစ်စဉ်ကို ေှင်းလင်းဖမင်သာနစေေ် ဖြစ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံး 
ပါဝင်နအာင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေပါသည်။

 (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) အဆင့် ၃ တွင် အလားအလာေှိနသာ သက်နောက်မှုများကို ဝိနသသ လက္ခဏာများ ခွဲဖခား
သတ်မှတ်နပးေပါသည် - သက်နောက်မှု၏ ဖြစ်လာနိုင်နဖခနှင့် အကျ ိုးဆက် /များကို ဆုံးဖြတ်ေပါသည်။

 (ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ) အဆင့် ၄ တွင် အချက်အလက်အညွှေ်းကိေ်းကို ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာေသည် - ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်း
များ၏ သက်နောက်မှုများကိုခေ့်မှေ်းေေ်နှင့် ကကာဖမင့်စွာဖြစ်နပါ်နေသည့်သက်နောက်မှုများကို နစာင့်ကကည့်ေေ် အနထာက်အကူ
ဖြစ်နစနသာ သင့်နလျာ်ဖပီး တိကျ သည့် ေေှိနိုင်မည့် အချက်အလက်များကို အကဲဖြတ်ေပါသည်။

အဆင့် ၂၊ ၃ နှင့် ၄ တို့ကို အနသးစိတ်ကကည့်ကကပါစို့။

Slide 15 အဆင့် ၂ ။ ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရမည့် ေက်ဒရာက်မှုအမျ ိုးအစားများ

 ဤနေောတွင် အလားအလာေှိနသာ သက်နောက်မှုများစာေင်းကို နြာ်ဖပထားဖပီး ၎င်းသည် သင့်ကို အနထာက်ပံ့ဖြစ်နစ
မည့် ဥပမာစာေင်းတစ်ခုမှေသာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်နတွ့တွင် ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်းများအတွက် သင့်နလျာ်နသာ ဆက်စပ်
ပတ်သက်သူများအုပ်စု တစ်ခု နှင့်အတူ သင့်နတာ်မည့်သက်နောက်မှုစာေင်းတစ်ခုကို ြေ်တီးေေ်လိုအပ်ပါသည်။ ဤစာေင်းတွင်
 SDGs နှင့်ဆက်နွယ်ဖပီး ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်းတစ်ခုစီအတွက် သီးဖခားစာေင်းတစ်ခု နေးဆွဲ ောတွင် အနဖခခံအဖြစ် ေမူောယူ
နိုင်သည့် ကျယ်ဖပေ့်လှနသာ သက်နောက်မှု အမျ ိုးအစား အမျ ိုးမျ ိုးပါဝင်ပါသည်။ slide တွင်နြာ်ဖပထားသည့် အမျ ိုးအစားအုပ်စု
များ (Dimensions, Groups of impact categories, impact categories) နအာက်ေှိ သက်နောက်မှုအချ ို့ကို ြတ်ဖပပါ။

 ောသီဥတုဆိုင်ော လုပ်ငေ်းများသည် နကာင်းကျ ိုးသက်နောက်နိုင်သကဲ့သို့ ဆိုးကျ ိုးလည်း သက်နောက်နိုင်ပါသည်။
 ထို့နကကာင့် ဦးစွာ ောသီဥတုဆိုင်ောလုပ်ငေ်းကို စဉ်းစားေမည်ဖြစ်ဖပီး ၎င်းနောက်တွင် သင့်နလျာ်မှုေှိမှသာ ောသီဥတုဆိုင်ော
လုပ်ငေ်းကို နေးဆွဲေမည်ဖြစ်သည် - ပထမဆုံးလုပ်ငေ်းများထဲမှ တစ်ခုသည် အသိသာဆုံးသက်နောက်မှု ဖြစ်နိုင်ြွယ်ေှိနသာ 
သင့်နလျာ်သည့်အမျ ိုးအစားအုပ်စု (relevant categories) စာေင်းတစ်ခုကို ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာေေ် အတွက် ဖြစ်သင့်ပါသည်။

 ဥပမာအားဖြင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ နေအိမ်များတွင် ဆိုလာစွမ်းအင်တပ်ဆင်ေေ် ဆွဲနဆာင်မှုမူဝါဒ အနကကာင်းကို စဉ်းစား
ကကည့်ကကပါစို့။ မည်သည့်သက်နောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ပါသေည်း - နြာ်ဖပထားနသာဇယားကိုကကည့်ပါ၊ အမျ ိုးအစား
အုပ်စုတစ်ခုချင်းအလိုက်ေှင်းဖပပါ။

Slide 16 အဆင့် ၂ ။ ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရမည့် ေက်ဒရာက်မှုအမျ ိုးအစားများ - ဥပမာ

ပတ်ဝေ်းကျင်ဆိုင်ော
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Training Evaluation & Quizzes 
 

 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 6 
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. How many SDGs are there and when were they established? 

……………………………………………………………………………………………………………………...… 
2. What are the 2 categories below the goals? 

……………………………………………………………………………………………………………………...… 
3. A review of the available data in Myanmar was undertaken in 2016. Please name the organisation/s who 

undertook this. 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

4. What does the lesson describe as the two most important international agreements of this century? 
……………………………………………………………………………………………………………………...…      

5. The Paris Agreement MRV system is designed to collect data on the effects of climate actions. Can you name 3 
reasons MRV can also be used for measuring SDG outcomes? 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

6. ? 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

7. ? 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

8. The lesson names 3 reasons to undertake a climate risk – please name them. 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

9. What are the 3 types of impacts to consider in a risk assessment? 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

10. Data indicators need to be 3 things.  
1.……………………….….…………., 2....................................................., 3....................................................... 

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. 

Slide 19 အဆင့် ၄။ အြျက်အလက် အညွှန်းကိန်းများ

 နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အဆင့် ၄ သည် အချက်အလက်အညွှေ်းကိေ်းဖြစ်ပါသည်။ အညွှေ်းကိေ်းများ နေွးချယ်ဖခင်းသည် 
ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်နလျာ်ကိုက်ညီမှုေှိေေ် (Slide ကိုြတ်ပါ)  ၊ ခိုင်လုံဖပီး ယုံကကည်စိတ်ချေေေ် (Slide ကိုြတ်ပါ)  ၊ 
စာေင်းနကာက်ယူေေ် ဖြစ်နိုင်နဖခေှိေေ် (Slide ကိုြတ်ပါ)  လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 

 ယင်းတို့သည် အေည်အနသွးအနေဖြင့်နသာ်လည်းနကာင်း (သတ်မှတ်လမ်းနကကာင်းတစ်ခု အတိုင်း နဖပာင်းလဲမှုအချ ို့
ေှိနသာ်လည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်တိုင်းတာဖပ၍မေနသာအခါမျ ိုး - ဥပမာ၊ စွမ်းအားဖမှင့်မီးြိုသုံးစွဲမှုနကကာင့် ထင်းနလာင်စာ
အတွက် သစ်ပင်များခုတ်လှဲခံေမှု) သို့မဟုတ် အနေအတွက်အနေဖြင့်နသာ်လည်းနကာင်း (တိုင်းတာဖပနိုင်နသာ သတ်သတ် မှတ်
မှတ်နဖပာင်းလဲမှုမျ ိုး - ဥပမာ၊ အနေအတွက် xx ) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုထက်ပို၍လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ 

 ကျွန်ုပ်တို့ သင်ကကားခဲ့ဖပီးသည့်အတိုင်း ဖမေ်မာနိုင်ငံသည် လက်ေှိတွင် (နကာက်ယူထားနသာ) အချက်အလက်
အလွေ်ေည်းပါးပါသည်။ SDGs ကိုသာ ပါေီသနောတူညီချက်နှင့် ချတိ်ဆက် နဆာင်ေွက်လှေင် SDG အတွက်ချမှတ်ထားနသာ
 အချက်အလက်အညွှေ်းကိေ်းများကို အသုံးဖပု ေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့နသာ် အညွှေ်းကိေ်းအားလုံးထဲမှ ၄၄ ခုကိုသာ မကကာနသး
ခင်အချေိ်က ေေှိထားပါသည်။ ောသီဥတုနဖပာင်းလဲမှုနလှော့ချဖခင်းနှင့် လိုက်နလျာညီနထွေှိနစဖခင်း အစီအစဉ်များအားလုံးကို 
နကာင်းမွေ်စွာ နေးဆွဲအနကာင်အထည်နြာ်လိုလှေင် အန္တောယ်ကကုံနိုင်နဖခကို အဖပည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။

 လူမှုနေးနှင့် စီးပွားနေးဆိုင်ော အနကကာင်းအောများကို  ထည့်သွင်းချင့်ချေိ်နတွးနတာဖခင်းသည် ောသီဥတုနဖပာင်းလဲ
မှုစီမံခေ့်ခွဲနေးတွင် အနေးပါဖပီး အစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငေ်းများအားလုံးတွင် ၎င်းတို့ပါဝင်နအာင်နဆာင်ေွက်ေေ် လိုအပ်ပါသည်။
 အသက်၊ လက်ေှိကျေ်းမာနေးအနဖခအနေ၊ ပညာမတတ်မှု၊ လိင်၊ ကကယ်ဝမှုအဆင့်အတေ်း၊ ောသီဥတုဒဏ် ထိနတွ့ခံစားေမှု၊
 ပင်မ သယံဇာတအေင်းအဖမစ်များအနပါ် မှီခိုနေေမှုနှင့် (လူမျ ိုး၊ လိင်ကွဲဖပားမှု၊ ောသာ စသည်တို့ အလိုက်) လူမှုနေးအေခွဲဖခား
ခံေသူများကဲ့သို့နသာ အချက်များနကကာင့် ောသီဥတုနြာက်ဖပေ်ဖခင်း ဒဏ်ကို ပိုမိုထိနတွ့ခံစားေမည်ဖြစ်ဖပီး ထိုဒဏ်နကကာင့်ပိုမို
ထိခိုက်လွယ်နစမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

Slide 20 ေင်ယူမှုရလေ်များ - ကျွှု်ပ်တ့ုိဘယ်လုိလုပ်ဒဆာင်ြ့ဲေလဲ။

Slide 21 ဒဝါဟာရအေစ်များ ေှင့် အတုိဒကာက်စာလံုးများ

Slide 22 အေံုးဝင်ဒော ေတင်းအြျက်အလက်ရင်းခမစ်များ

Slide 23 ဒနာက်ထပ်ေင်ကကားရမည့်ေင်ြန်းစာ …



22 23

LESSON 6: ANSWER KEY

1. Slide 5: 17, 2016

2. Slide 7: Targets and Indicators

3. Slide 8: UNDP CSO

4. Slide 10: The Paris Agreement and SDGs

5. Slide 11:

6. Slide 11: 

7. Slide 11:

8. Slide 13: firstly to determine possible risks, then to put in actions or make adjustments to increase the 

chance of success, and thirdly to maximize the “bang for your buck”

9. Slide 16: Environmental, social, economic

10. Slide 19: 1) relevant, 2) credible/reliable and, 3) feasible 

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


