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Lesson 7: Updates - Paris Agreement, SDGs and Risks

SLIDE 2 What we’ve learned so far

Lesson 2 What is the greenhouse effect, GHGs, global warming and climate change - Why a global approach to 
climate change is appropriate

Lesson 3 The aims and provisions under the UNFCCC, Kyoto and Paris Agreement - Reporting requirements 
under the Paris Agreement ETF

Lesson 4 Projected and current climate change impacts for Myanmar - The requirements under the international 
climate change framework and its relation to Myanmar’s domestic policies and bodies.

Lesson 5 MRV – what it means, why is it necessary, current status in Myanmar and future requirements

Lesson 6 SDGs – what are they and how do they relate to NDCs and MRV, what is their history - Risk assessment

Any questions? Is a quick recap necessary?

SLIDE 3 Learning outcomes 

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

1. Understand the latest Paris Agreement recommendations 
2. Identify parts of the Paris Agreements still being decided
3. Describe the progress of SDGs in Myanmar
4. Understand some of the latest published assessment risks and consider their relevance for Myanmar
5. Identify the updated situation for Myanmar and some of its climate change obligations

SLIDE 4 Since the Paris Agreement -1

Read slide

SLIDE 5 IPCC Special Report on Global Warming at 1.5°C - Projected Impacts

The report presented a lot of information, this is just a small part.  The slide looks complicated so let’s break it 
down to try to understand what it shows. It introduces a new concept “Reasons for Concern” or RFC. CLICK As 
the top sentence explains RFCs Read. The graph immediately below that displays 5 RFCs, but before we look at 
them let’s look at the vertical axis and what the colours represent. CLICK The vertical axis shows global surface 
temperature change relative to pre-industrial levels, ranging from 0 change to over 2°C. Remember the Paris 
Agreement goal was originally 2°C, but this report argues that even at 1.5°C major impacts will occur. CLICK 
Now the colours. At the bottom, Read text on the right of the page -white shows no increase in impact or risk 
due to climate change, yellow is moderate, red/brown is high and purple, very high. Now the RFCs. CLICK

 6 RFC1 Unique and threatened systems, both human and environmental – includes coral reefs, biodiversity 
hotspots, the Arctic and its indigenous people. At 1.5°C the risks/impacts are high and at 2°C the risks are 
very high. CLICK

 6 RFC2 Extreme weather events such as heat waves, heavy rain, drought, wildfires etc. At 1.5°C the impacts 
are moderate to high and at 2°C the impacts are high. CLICK

 6 RFC3 Distribution of impacts – impacts that affect places or groups of people due to high levels of expo-
sure or vulnerability and physical hazards. This would include coastal environments (e.g. mangroves) and 
communities that live in low-lying areas adjacent to rivers that are liable to flooding (e.g. any river delta 
community). At 1.5°C impacts are moderate and at 2°C, high. CLICK

 6 RFC4 Global aggregate impacts – global-scale degradation, loss of ecosystems and biodiversity and dam-
age to financial markets (This is already occurring – see slide 11 bottom RH text – where the cost of global 
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of synergies (e.g. by having solar power, better lighting may be available at night giving students an opportunity 
for further study). The obvious SDG to look at here is SDG7 CLICK Affordable and Clean Energy – again, no 
trade-offs but strong potential for synergies at different levels of confidence.

The next sector investigated is Energy Demand CLICK which looks at mitigation options including behavioural 
responses (e.g. individual consumers changing from grid-supply coal electricity to renewable solar panels), fuel 
switching and efficiency options in the transport, industry and building sector, as well as carbon capture options 
in the industry sector. A couple of examples - SDG8 Decent work and Economic Growth CLICK and SD11 
Sustainable Cities and Communities CLICK.  In the first example, SDG8, the greatest potential for trade-offs is 
evident and also a high potential for synergies – a change in fuel or energy efficiency has the potential to have a 
short-term negative effect or cost on transport, industry and building, but long-term when the changes are well 
established, then economic growth is likely to return and result in better work conditions. For SDG11 it is very 
likely that overall conditions will improve in cities and communities, (e.g. air pollution) with resultant environ-
mental health improvements due to improving vehicle efficiency or a change of fuel.  From the graph, there are 
no trade-offs evident.

And the final sector investigated is Land CLICK. Mitigation options here comprise options for agricultural and 
forest land, sustainable diets and reduced food waste, soil sequestration, livestock and manure management, 
reduced deforestation, afforestation and reforestation, and responsible sourcing (aka supply chain responsibility 
i.e. investigating the credentials of suppliers of inputs into your business). To look at examples of the possible 
effects of mitigation actions let’s look at the biggest potential and the least potential effect. Let’s investigate the 
biggest first, SDG6 Clean water and Sanitation CLICK. As shown on the slide, mitigation options concerning 
land (read some from box) are likely to have +ve effects on water and sanitation, with the synergies having the 
greatest potential for any SDG. This seems an obvious outcome to me, improve land management as indicated 
for ALL actions identified in the box, will result in water quality improving.  However, according to the graphic 
it also has greatest potential for trade-offs – this seems less obvious, can anyone provide an example e.g. eutro-
phication/degradation of downstream water following reforestation. The second SDG with the least potential is 
SDG14 Life Below Water CLICK. Only synergies are shown which are relatively minor and with a low level of 
confidence. I think this might reflect that mitigation changes to land management will have +ve effects but only 
in a limited area of ocean adjacent to the land change. After all, oceans cover more than two thirds of the earth’s 
surface and provide billions of people with food and livelihoods. Oceans produce about half the oxygen we 
breathe, and act as a climate regulator, absorbing atmospheric heat and more than one quarter of man-made CO2. 

SLIDE 8 SDGs - Myanmar updates (1)

Let’s look at some of the latest findings from the SDG targets in Myanmar that have ready indicators.

SDG1: NO POVERTY

 6 The proportion of the population living below the extreme poverty line was around 6.2% in 2015.  This 
looks good, but it would be interesting to see the trend.  Likewise, for the country’s workers and their fam-
ilies, only 5.7% were living on less than US$1.90 per person per day. 

 6 The proportion of the population living below the national poverty line declined from 48.2% in 2005 to 
32.1% in 2015 – a really good trend, but still some distance to go

 6 The score of adoption and implementation of national disaster risk reduction strategies was around 0.7% 
in 2017, again a good trend, but way too low – Myanmar has many policies and strategies, but the time is 
now to start putting them into action….

SDG2 ZERO HUNGER

 6 The proportion of the population suffering from hunger was 10.5% in 2016, down from 48.3% in 2000. 
Great achievement, but the trend seems to be diminishing.

 6 In 2016, 29.4% of children under 5 years of age had stunted growth, down from 40.8% in 2000. Great 
trend, but still with the scope for further improvement.

economic losses in 2017 was US$ 344 billion). Given the global scale, it is not surprising that at 1.5°C the 
risks are just approaching moderate and at 2°C the chance of impacts is moderate to high. CLICK

 6 Finally, RFC5. Large scale singular events – large abrupt and sometimes irreversible changes such as 
melting of the Antarctic or Greenland ice sheets. At 1.5°C the impact is moderate while at 2°C the risk is 
above moderate

The lower graph uses the same vertical axis and the same colour system to show the effects on CLICK warm wa-
ter corals, CLICK mangroves, CLICK small scale fisheries in the tropics, CLICK the Arctic, CLICK terrestrial 
ecosystems, CLICK flooding of rivers, CLICK crop yields, CLICK tourism and CLICK heat-related illness and 
deaths. Discuss some in more detail.  

Analysis based on Climate Models suggests that at 2°C compared to 1.5°C global warming:

 6 risks from droughts and precipitation deficits are projected to be higher in some regions,
 6 heavy precipitation associated with tropical cyclones is projected to be higher, so the global land area af-
fected by flood hazards is projected to be larger

 6 impacts on biodiversity and ecosystems, including species loss and extinction, are projected to be higher
 6 climate-related risks to health, livelihoods, food security, water supply, human security and economic 
growth are projected to increase with warming of 1.5°C and increase further at 2°C.

 6 increases in ocean temperature as well as associated increases in ocean acidity and decreases in ocean 
oxygen levels will be greater

 6 By 2100, global mean sea level rise is projected to be around 0.1 m higher at 2°C (than 1.5°C) which im-
plies that up to 10 million more people would be exposed to related risks,

 6 Most adaptation needs will be higher for global warming at 2°C compared to 1.5°C. There are limits to 
adaptation and adaptive capacity for some human and natural systems at global warming of 1.5°C, with 
associated losses.

SLIDE 6 Since the Paris Agreement -2

Read slide

SLIDE 7 Climate Change and SDGs

This chart looks at Mitigation options and (possible) linkages to SDGs.  

Any climate change mitigation action has the potential to have either a single or multiple positive effects (syn-
ergies) or negative effects (trade-offs) on one or more SDGs. The extent of any effect will depend on the actual 
mitigation action and its intended purpose, the mitigation policy design and local circumstances and context.  
This slide looks at the sectors: 

 6 Energy Supply CLICK
 6 Energy Demand CLICK and
 6 Land CLICK 

The SDGs 1 – 17 are on the left of the graph. The blue colour CLICK shows possible synergies, the brown colour 
possible trade-offs, with the colour shade indicating the level of confidence, pale colour - low confidence, dark 
colour - very high confidence. The width of each bar CLICK shows the strength of the connection between the 
mitigation action and the SDG, for both synergies and trade-offs. 

What do we mean by these three sectors energy supply, energy demand and land? 

Energy Supply CLICK means actions to convert to renewables (solar, wind, geothermal), nuclear, or to use 
carbon capture and storage (CCS) with bioenergy (energy made from living organisms), and CCS with fossil 
fuels. Let’s look at a couple of examples from the chart. CLICK SDG4 Quality education – by converting to 
renewables or establishing CCS there are no obvious trade-offs (negative effects) and only some minor chance 
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SLIDE 11 Risks to Global Economy in 2020

The Annual Global Risks Report from the World Economic Forum (attended by Greta Thunberg and Donald 
Trump) surveyed 800 leaders from business, government, and non-profits organisations to showcase the most 
prominent economic risks the world faces. Strongly agreeing with the results here, insurance companies ranked 
climate change as their top risk for 2019, ahead of damages from cyber-attacks, financial instability, and terror-
ism. These growing concerns are well-founded, 2017 was the costliest year on record for natural disasters, with 
$344 billion in global economic losses and $165 billion in 2018, well above the previous annual average over 
the past 10 years of $71 billion.

The main graph considers likelihood on the X axis CLICK and impact on the Y axis CLICK and is only a section 
of a bigger graph CLICK.  There are five risk categories CLICK Environmental, Geopolitical, Societal, Econom-
ic and Technological.  From the lists on the right side of the page read likelihood list and point/CLICK on graph 
then read impact list and highlight/CLICK. It is concerning that the top five risks to the global economy, by like-
lihood, are all climate change related, while by impact 4 of the top 5 are climate change related except weapons 
of mass destruction which came in as having the second highest potential for impact.  If for no other reason, this 
risk assessment indicates climate change needs to be addressed now to reduce the effects on the global economy 
(let alone environment, species decline, habitat loss, human health impacts etc.). 

Top Global risks by:
Likelihood Impact

1. Extreme weather 1. Climate action failure
2. Climate action failure 2. Weapons of mass destruction
3. Natural disaster 3. Biodiversity loss
4. Biodiversity loss 4. Extreme weather
5. Human-made environmental loss 5. Water crises 

SLIDE 12 Climate risk and response 2020

From a report published in January 2020 titled Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic 
impacts, which explores risks today and over a 32 year period from 2018 to 2050.It tries to understand how phys-
ical climate change leads to increased socioeconomic risk and also estimates the probabilities and magnitude of 
potential impacts.  The slide displays lots of information, so let’s break it down to help simplify it.

Firstly, six country types are identified, as shown on the slide (READ top left text). Myanmar CLICK is in the 
highest category along with neighbouring countries CLICK Bangladesh, CLICK India, CLICK Thailand, and 
other ASEAN countries CLICK Cambodia and CLICK Vietnam. 

Then along the top of the chart are the risk categories, CLICK with the darker the blue colour the greater the risk. 
Finally, the report uses six risk indicators, the first three in a Liveability and Workability category. CLICK 1. 
Probability of lethal heat waves, CLICK 2. Reduced ability to work outdoors, and CLICK 3. Water stress. Then 
under a Food Systems category CLICK 4. time in drought, then under a Physical assets/infrastructure services 
category, CLICK 5. Risk of flood damage from rivers, and finally, under a Natural Capital category, CLICK 6. 
Land classification changed (this means terrestrial and ocean ecosystems can be affected as well glaciers, forests, 
cropping areas etc.). So what does it show?

For Myanmar, column 1, there is a moderate risk of an increase in lethal heat waves, column 2 there is a high risk 
of outdoor work opportunities being reduced, column 3, water stress will likely not be affected or may decrease 
in some regions, column 4, the same likely possibility for drought, and then for both columns 5, risk of flood 
damage from rivers, and 6 land classification changing, a high risk. This analysis was done for 105 countries and 
you can see the risk categories for others (HIGLIGHT SOME FROM THE CHART)

The report found that CLICK risk from climate change is already present and growing. CLICK Addressing phys-

SDG7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY – see also world situation

 6 The proportion of people with access to electricity increased from 47% in 2002 to 69.81% in 2017.  A 
dramatic increase in the last year

 6 In 2017, 20% of the population relied primarily on clean fuels and technology, up from less than 5% in 
2000.

SDG9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

 6 The CO2 emissions per unit of GDP decreased from 0.16 kg in 2000 to 0.08 in 2016 9 (half). Another 
apparently good result, but the trend seems have reversed since 2011 where the figure has increased from 
0.04 kg (doubled)

 6 In 2017, 90.45% of the population was in range of at least a second-generation (2G) mobile phone signal. 
Interesting how this has declined slightly since 2015 when it was 95%.

SLIDE 9 SDGs Myanmar updates (2)

SDG11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES – see also world situation

 6 As shown on the LHS (Read text). This is one measure of air pollution – it indicates that, in cities, the level 
of this source of pollution is well above the recommended WHO levels. A bad sign – a graph showing the 
trend would be informative to see if the situation is getting better or worse or not changing much – could 
also provide information on the importance and urgency of remedial actions

 6 The proportion of the urban population living in slums increased from 45.6% in 2005 to 56.6% in 2016. 
The lowest rate was in 2014 at 41%, with a worrying dramatic increase since then. More information 
would be valuable to try to understand the situation.

SDG13 CLIMATE ACTION

 6 This is the same graph for SDG1 where the comment was - the score of adoption and implementation of 
national disaster risk reduction strategies was around 0.7% in 2017, again a good trend, but way too low – 
Myanmar has many policies and strategies, but the time is now to start putting them into action.

SDG15 LIFE ON LAND

 6 Land area covered by forest declined from 53.39% in 2000 to 44.47% in 2015. A bad trend from a climate 
change perspective, especially with Myanmar’s NDC targets and REDD+ involvement.

 6 The next two graphs show the average proportion of freshwater key biodiversity areas (KBAs) covered by 
protected areas being 27.86% in 2018, and the average proportion of terrestrial KBAs covered by protect-
ed areas being 27.51% in 2018. While these figures show great increases in the early 2000s and seem to in-
dicate a good situation, further detail would indicate whether it is adequate or needs further strengthening. 

SLIDE 10 SDGs – Global updates

Let’s look at some of these from the 2019 Global update report of SDGs and see how Myanmar compares. 
CLICK

SDG2 End Hunger Read slide. The 2019 Global report states 22% of children under 5 are stunted – for Myanmar 
it was 29.4% in 2016. CLICK

SDG7 Affordable and clean energy Read slide. In Myanmar in 2017 69.81% of people had access to electricity. 
This compares to 90% globally. Globally 3 billion people lack clean cooking fuels and technology – in Myanmar 
this is being addressed to some degree by one of the NDC targets, the supply of cook-stoves. CLICK

SDG11 Sustainable cities and communities Read slide. Globally in 2018, 25% of urban residents lived in slum-
like conditions, in Myanmar the figure from 2016 was 69% and on the rise. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.insurancejournal.com/research/research/climate-change-and-the-re-insurance-implications/
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သင်ခန်းစာ (၇) ပြုပြင်မွမ်းမံထားရှိမှုများ - ြါရီသဘောတူညီချက်၊ ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖဖိုး တိုးတက်ဘရးြန်းတိုင်များနှင့်
 ထိခိုက်နိုင်ဘပခများ

Slide နံြါတ် (၁) ဘခါင်းစဉ်

Slide နံြါတ် (၂) ယခုထိ မိမိတို့ သင်ယူထားရှိပြီးသည်များ မှာ အောက်ြါ ေတိုင်းဖြစ်ကကြါသည်-

 � သင်ခန်းစာ (၂) တွင် မှန်လံုေိမ်ောနိသင်ဆုိတာ ေဘယ်နည်း၊ မှန်လံုေိမ်ဓာတ်အငွ့ များ၊ ကမ္ဘာကကီးြူအွွးလာမှု၊ ရာသီဥတု
အဖြာင်းလဲမှုများေအကကာင်း သင်ယူခ့ဲကကြါ သည်။ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာကိစ္စရြ်များေား ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ ချဉ်းကြ် 
မှုသည် ေဘယ်အကကာင့် သင့်အတာ်သနည်း။

 � သင်ခန်းစာ (၃) တွင် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ မူအဘာင် ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ကျ ိူ တုိအနာက်ဆက်တဲွစာချုြ်ွှင့် ြါရီ
သအဘာတူညီချက် စသည် တ့ုိ၏ ရည်ရွယ်ချက်များွှင့် ေအထာက်ေြ့ံများ၊ ြါရီသအဘာတူညီချက် (Enhance Transparency 
Framework – ETF) အောက်ရိှ ေစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းဖခင်းဆုိင်ရာ လုိေြ်ချက်များ၊

 � သင်ခန်းစာ (၄) တွင် ဖမန်မာွုိင်ငံ၏ လတ်တအလာွှင့် ေနာဂတ်ေတွက် ကကိုတင်ခန့် မှန်းထားသည့် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု
ဆုိင်ရာ သက်အရာက်မှုများ၊ ွုိင်ငံတကာ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာမူအဘာင်အောက်ရိှ လုိေြ်ချက်များ၊ ၎င်းမူအဘာင်ွှင့် 
ဖမန်မာွုိင်ငံ၏ မူဝါဒများ၊ ေြဲွ့ေစည်းများ(bodies)ေား  ဆက်ွွယ်အနမှု၊

 � သင်ခန်းစာ (၅) တွင် MRV ဆုိတာေဘယ်နည်း၊ MRV ဘာအကကာင့် လုိေြ်သနည်း၊ MRV ွ င့်ှ ြတ်သက်၍ ဖမန်မာွုိင်ငံ၏ လက်ရိှ
ေအဖခေအနွှင့် ေနာဂတ် လုိေြ်ချက်များ၊

 � သင်ခန်းစာ (၆) တွင် အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ်ြံွ့ပြိုးတုိးတက်အရး ြန်းတုိင်များ (SDGs) က ဘာအတွလဲ၊ ၎င်းြန်းတုိင်များွှင့်
 NDCs ွှင့် MRV တ့ုိ မည်က့ဲသ့ုိ ဆက်ွွယ်မှုရိှကကသလဲ၊ ၎င်းတ့ုိ၏ အနာက်ခံသမုိင်းများက ေဘယ်နည်း၊ ထိခုိက်ွုိင်အဖခ ဆန်းစစ်
ချက်၊

ေထက်အြာ်ဖြြါ သင်ယူပြီးဖြစ်သည့် သင်ခန်းစာများွှင့်ြတ်သက်၍ တစ်စုံ တစ်ရာအဆွးအွွးအမးဖမန်းလိုသည်များ ရှိြါသလား။ 
ေားလုံးကို ခြ်ဖမန်ဖမန်အလးဖြန် လည်အဆွးအွွးအြးြို့ လိုြါအသးသလား။

Slide နံြါတ် (၃) သင်ခန်းစာ (၇) သင်ယူပခင်း၏ အကျ ိုးရလဒ်များ

ယခုသင်ခန်းစာေဆုံးတွင် သင်တို့သည် အောက်အြာ်ဖြြါ ေချက်များကို သိရှိ နားလည်လာြါ လိမ့်မည်-

။  ၁ ြါရီသအဘာတူညီချက်၏ အနာက်ေကျဆံုးအသာ ေကကံဖြုချက်များကုိ သိရိှနားလည်ဖခင်း၊

။  ၂ ြါရီသအဘာတူညီချက်၏ ဆံုးဖြတ်ရန် ကျန်ရိှအနအသးသည့် ေစိတ် ေြုိင်းများေား ခဲွဖခမ်းစိတ်ဖြာ သိရိှွုိင်ဖခင်း၊

။  ၃ ဖမန်မာွုိင်ငံ၏ အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြံွ့ပြိုးတုိးတက်အရးြန်းတုိင်များ ွှင့် ြတ်သက်၍ အြာ်ဖြွုိင်မည်ဖြစ်ဖခင်း၊

။  ၄ အနာက်ဆံုး ြံုွိှြ်ထုတ်အဝထားသည့် ထိခုိက်ွုိင်အဖခများ ဆန်းစစ်ချက်၏ ေချ ို့ကုိ သိရိှနားလည်ွုိင်ဖခင်းွှင့် ဖမန်မာွုိင်ငံွှင့် 
ဆက်ွွယ်ြတ်သက်မှု များကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု ဖြုလုြ်ဖခင်း၊

။  ၅ ဖမန်မာွုိင်ငံ၏ အနာက်ဆံုးဖြုဖြင်မွမ်းမံထားသည့် ေအဖခေအနများွှင့် ၎င်း ၏ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ ကတိကဝတ်ေချ ို့
ေား ခဲွဖခမ်းစိတ်ဖြာ သိရိှွုိင်ဖခင်း၊

Slide နံြါတ် (၄) ြါရီသဘောတူညီချက် မှစ၍ - ၁

Slide ကို ဖတ်ြါ။

Slide နံြါတ် (၅) အြူချန်ိ ၁.၅ °C ပမင့်တက်လာြါက ပဖစ်ဘြါ်လာနုိင်သည့် ကမ္ဘာကကီးြူဘနွးလာမှုအဘြါ် IPCC ၏ အထူးအစီရင်ခံစာ
၊ အနာဂတ်ကကိုတင် ဘောကိန်းထုတ်ထားသည့် အကျ ိုးသက်ဘရာက်မှုများ

 ၎င်းေစီရင်ခံစာသည် များစွာအသာ သတင်းေချက်ေလက်များကို တင်ဖြထား ြါသည်။ ယခုအဆွးအွွးမည်မှာ
 ေစိတ်ေြိုင်းေအသးအလးသာ ဖြစ်ြါသည်။ Slide က ေနည်းငယ်ရှုြ်အထွးြုံအြါက်အနြါသဖြင့် ၎င်းက ဘာကိုဆိုလိုချင်သည်
 ဆိုတာကို နားလည်သအဘာအြါက်အောင် ကကိုးစားရှင်းဖြြါမည်။ Slide က “Reason for Concern (ထည့်သွင်းစဉ်းစားြို့လုိ
အသာ ေအကကာင်းေရင်း)” သို့မဟုတ် “RFC” ဆိုအသာ ေယူေဆသစ်တစ်ခုဖြင့် စတင်မိတ်ဆက်ထားြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) ြထမဆုံး
စာအကကာင်း တွင် “RFCs” ကို ရှင်းဖြြါ။ (စာအကကာင်းကို ြတ်ြါ)။ Slide ၏ အောက်အဖခမှာ RFCs (၅) မျ ိုးကိုဖြသမည့် Graph 

ical climate risk will require more systematic risk management, accelerating adaptation, and decarbonisation. 
A strong message for the region surrounding Myanmar, given the similarity in risks between countries, is the 
potential benefits from cooperation and collaboration on climate change research and actions, sharing knowledge 
and resources in combined, communal efforts.

SLIDE 16 Helpful Sources of Information

1. C2ES (2019) Outcomes of the U.N. Climate Change Conference in Madrid
2. (UN) https://country-profiles.unstatshub.org/mmr#
3. UNDP: The Sustainable Development Goals Report 2019
4. CSO and UNDP: SDG Data Availability in Myanmar
5. UNDP Social and Environmental Screening Procedure
6. Initiative for Climate Action Transparency – Sustainable Development Impacts of Climate Actions

https://www.c2es.org/document/outcomes-of-the-u-n-climate-change-conference-in-madrid/
https://country-profiles.unstatshub.org/mmr
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/SDGs/official-statistics-for-sdgs-eng.html
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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 � ွိှြ်ြါ) ေြူအကကာင့်ဖြစ်အသာ ြျားနာဖခင်းများွှင့် အသဆံုးမှုများ (ေထက်အြာ်ဖြြါ ေအကကာင်းေရာ ေချ ို့ကို ေအသးစိတ်
 အဆွးအွွးမှုဖြုလုြ်ြါ)

 ကမ္ဘာကကီးြူအွွးလာမှု၏ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ွှင့် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ေအဖခေအနများေား ွှိုင်းယှဉ်အြာ်ဖြအသာ
 ရာသီဥတုဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုြုံစံဖြုဖခင်းများ (Climate Models) များေအြါ် ေအဖခခံ၍ အောက်ြါတို့ေား ခွဲဖခမ်း စိတ်ဖြာကကည့်
ဖခင်း- 

 � မုိးရွာသွန်းမှု အလျာ့နည်းလာမှုများွှင့် မုိးအခါင်အဖခာက်အသွ့ဖခင်းများမှ ထိခုိက်ွုိင်အဖခများသည် ေချ ို့အဒသများတွင် ြုိမုိဖမင့်တက်
လာွုိင် အကကာင်း ခန့် မှန်းသိရိှရြါသည်။

 � ေြူြုိင်းမုန်တုိင်းများွှင့်ေတူ မုိးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများသည် ြုိမုိ ဖမင့်တက်လာွုိင်အကကာင်း ခန်းမှန်းသိရိှရြါသည်။
 ထ့ုိအကကာင့် ကမ္ဘာအဖမ ကကီး၏ ကုန်းတွင်းြုိင်းအဒသများသည် အရကကီးအရလျမံှု က့ဲသ့ုိအသာ အဘးေ ္ွတရာယ်များသည် ြုိမုိဖြစ်ြွား
လာွုိင် အကကာင်းခန့် မှန်းသိရိှရြါ သည်။

 � ဆုတ်ယုတ်လာမှုများွှင့် မျ ိုးတုန်းအြျာက်ကွယ်လာမှုများေြါေဝင် ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများွှင့် အဂဟစနစ်များေအြါ် ထိခုိက်
သက်အရာက်မှုများ သည် ြုိမုိများဖြားလာွုိင်အကကာင်း ခန့် မှန်းသိရိှရဖခင်း၊

 � ကျန်းမာအရး၊ လူမှုဘဝများ၊ ေစားေစာလံုအလာက်မှု၊ အသာက်သံုးအရ အထာက်ြ့ံအြဖခင်း၊ လူသားတ့ုိ၏ လံုခခုံမှွု င့်ှ စီးြွားအရး
ြံွ့ပြိုးတုိးတက်မှု များ စသည့် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှွု င့်ှ ဆက်ွွယ်လျက်ရိှအသာ ထိခုိက် ွုိင်အဖခများသည် ေြူချန်ိတုိးလာ
သည်ွှင့်ေမျှ ဖမင့်တက်လာွုိင်အကကာင်း ခန့် မှန်းသိရိှရဖခင်း၊

 � သမုဒ္ဒရာ၏ ေြူချန်ိဖမင့်တက်လာဖခင်းများ၊ ထ့ုိဖြင် ဆက်စြ်ဖြစ်အြါ် လာသည့် သမုဒ္ဒရာ၏ ေက်ဆစ်ဓာတ်တုိးြွားလာဖခင်း၊ 
သမုဒ္ဒရာ၏ အောက်ဆီဂျင်ြါဝင်မှု အလျာ့နည်းလာဖခင်း စသည်တ့ုိ တုိးြွားလာဖခင်း၊

 � ၂၁၀၀ ဖြည့်ွှစ်မတုိင်မီ ကမ္ဘာ့ေြူချန်ိ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တုိးလာရင် ြင်လယ်အရမျက်ွှာဖြင်ဟာ ၀.၁ မီတာဖမင့်တက်လာမည်
လ့ုိ ကကိုတင် ခန့် မှန်းထားြါသည်။ လူဦးအရ ၁၀ သန်းအကျာ်ဟာ ၎င်း၏ ေကျ ိုးဆက် များကုိ ဆက်စြ်လျက်ရိှအသာ ထိခုိက်
ွုိင်အဖခများ ခံစားကကရမှာ ဖြစ်ြါ သည်။ 

 � ေများစုအသာ လုိက်အလျာညီအထွဖြစ်အစအရး လုိေြ်မှုများက ကမ္ဘာ့ ေြူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ွှင့် ှွိုင်းယှဉ်လျှင် ၂ ဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ် တုိးတက်လာသည့်ေခါ  ြုိမုိလုိေြ်လာြါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာအဖမကကီး၏ ေြူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တုိးလာ
သည့်ေခါ ေချ ို့အသာလူြုဂ္ဂို လ် များွှင့် သဘာဝအဂဟစနစ်များတွင် ဆံုးရှုးံမှုများွှင့်ေတူ လုိက်အလျာညီအထွဖြစ်အစရးွှင့် 
လုိက်အလျာညီအထွအနထုိင်ွုိင်စွမ်း ကန့်သတ်ချက်များ ရိှလာြါလိမ့်မည်။

Slide နံြါတ် (၆) ြါရီသဘောတူညီချက် မှစ၍ - ၂ (Slide ကို ြတ်ြါ)

Slide နံြါတ် (၇) ရာသီဥတုဘပြာင်းလဲမှုနှင့် ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဘရးြန်းတုိင်များ (SDGs)

 အြာ်ဖြြါ ြုံကားချြ်သည် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုအလျာ့ချအရးေတွက် အရွးချယ်ြိုင်ခွင့် များဖြစ်ပြီး အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် 
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရးြန်းတိုင်များွှင့် ဆက်စြ်မှုးများ ရှိအနြါသည်။

 ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာအလျာ့ချအရးလုြ်ငန်း လုြ်အဆာင်မှုတိုင်းတွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ြိုအသာ အရရှည်
စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရးြန်းတိုင်များ ေအြါ်တွင် အကာင်းကျ ိုးဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှု တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်
ြိုပြီး ရှိွိုင်ြါသည်။ သက်အရာက်ွိုင်မှုြမာဏကအတာ့ ေမှန်သည်လုြ်အဆာင်သည့် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု အလျာ့ချအရးဆိုင်ရာ
 လုြ်အဆာင်မှုွှင့် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု အလျာ့ချအရးဆိုင်ရာ မူဝါဒဒီြုံစံွှင့် အဒသေအဖခေအနများေအြါ် 
မူတည်ြါသည်။ ဒီ Slide က အောက်အြာ်ဖြြါ ကဏ္ဍအတွေအကကာင်း အဖြာြါသည်။

။  ၁ စွမ်းေင်အထာက်မှု (ွိှြ်ြါ)

။  ၂ စွမ်းေင်လုိေြ်ချက် (ွိှြ်ြါ) ွှင့်

။  ၃ အဖမေသံုးဖြုမှု  

 အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင်များ၏ ြန်းတိုင်နံြါတ် (၁) မှ (၁၇)ေထိ ကအတာ့ ဂရြ်၏ဘယ်
ဘက်ဖခမ်းမှာ ရှိကကြါသည်။ ေဖြာအရာင်ကအတာ့ (ွှိြ်ြါ) စုအြါင်းညှိွှိုင်းအဆာင်ရွက်မှုေကျ ိုးရလဒ် (အကာင်းကျ ိုး) များကို ဖြသ
ပြီး ေညိုအရာင်ကအတာ့ ေအြးေယူဖြုလုြ်ဖခင်း (ဆိုးကျ ိုး) များကို ဖြတာဖြစ်ြါသည်။ Colour shade အတွေအနကအတာ့ စိတ်ချ
ယုံကကည်မှု ေဆင့် (Level of confidence) ကို ဖြသအနတာဖြစ်ပြီး ေအရာင်အြျာ့ကအတာ့ စိတ်ချယုံကကည်ရမှုေဆင့် နိမ့်ပြီးပြီး ေမဲ

(ဂရြ်) က ရုတ်တရက် အြါ်ထွက်လာြါလိမ့်မည်။ ဒါအြမယ့် ကျွန်အတာ်တို့ ေဲဒါအတွကို မကကည့်ခင် ဂရြ်၏ အဒါင်လိုက်ဝင်ရိုး
နဲ့ ေအရာင် အတွ၏ ကိုယ်စားဖြုတာအတွကို ကကည့်ကကမည်။ (ွှိြ်ြါ)  ဂရြ်၏ အဒါင်လိုက်ဝင်ရိုးက ကမ္ဘာ့မျက်ွှာဖြင် ေြူချနိ်
အဖြာင်းလဲလာမှုကို ေြူချနိ်သုညဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ ွှစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏ ေထက်ေထိစဉ်လျက် စက်မှုအခတ်မတိုင်မီ 
ေြူချနိ်ေမှတ် များွှင့် ွှိုင်းယှဉ်ပြီး ဖြသြါသည်။ ြါရီသအဘာတူညီချက်၏ ရည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်က နဂိုမူလကတည်းက ၂ ဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်ဆိုတာကို ေမှတ်ရကကြါ။ ဒါအြမယ့် ဒီေစီရင်ခံစာက ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ဆိုရင်အတာင်မှ ေဓိကေကျ ိုး
သက်အရာက်မှု အတွကအတာ့ ဖြစ်အြါ်လာမည်ဆိုတာကို အထာက်ခံအဖြာ ဆိုထားြါသည်။ (ွှိြ်ြါ)  ေခု ေအရာင်အတွဘက်ကို 
လှည့်ရအောင်။ အောက်အဖခမှာ (စာမျက်ွှာ၏ ညာဘက်ဖခမ်းက စာအတွကိုြတ်ြါ)။ ေဖြူအရာင်က ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုအကကာင့်
 ေကျ ိုးသက်အရာက်မှု မရှိဘူးလို့ ဖြအနတာြါ။ ေဝါအရာင်ကအတာ့ ေသင့်ေတင့် သက်အရာက်မှုရှိသည်။ ေနီအရာင် သို့မဟုတ် 
ေညိုအရာင်က သက်အရာက်မှုများပြီး ခရမ်းွုအရာင်ကအတာ့ သက်အရာက်မှုေလွန်ဖမင့်မားြါသည်။ ယခု ကျွန်အတာ်တို့ RFCs များ
ေအကကာင်း အဆွးအွွးကကရအောင်။ (ွှိြ်ြါ)  

 � RFC 1 က unique ဖြစ်ြါသည်။ ၎င်းက လူနဲ့ ြတ်ဝန်းကျင် ွှစ်မျ ိုးလံုး ေအြါ်မှာ ပခိမ်းအဖခာက်ခံအနရအသာ စနစ်များဖြစ်ကက
ြါသည်။ ြတ်ဝန်းကျင်လ့ုိ ဆုိရာမှာ သ ္ွတာအကျာက်တန်းအတွ၊ ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွအတွေတွက် ေလွန်ေအရး ကကီးအသာ အနရာအတွ၊
 ောတိတ်နဲ့ ၎င်းတုိက်မှာရိှအသာ ဌာအနတုိင်းရင်းသားအတွ စသည်ဖြင့် ြါဝင်ကကြါသည်။ ေြူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဆုိ
ရင် ထိခုိက် ွုိင်အဖခက ဖမင့်မားအနြါပြီ။ ေြူချန်ိ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှာဆုိရင် ထိခုိက်ွုိင် အဖခက ေလွန်ဖမင့်မားအနြါပြီ။ (ွိှြ်ြါ)  

 � RFC 2 က ေြူလှိုင်းများ၊ မုိးသည်းထန်မှုများ၊ မုိးအခါင်အဖခာက်အသွ့ဖခင်းများွှင့် အတာမီးအလာင်ကျွမ်းဖခင်းက့ဲသ့ုိအသာ ထူးကဲ
သည့် မုိးအလဝသဖြစ်စဉ်များ ဖြစ် ကကြါသည်။ ေြူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ ဆုိရင် သက်အရာက်ွုိင်အဖခက ေသင့်ေတင့်
ကအန ဖမင့်မားွုိင်ပြီး ေြူချန်ိ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှာဆုိရင် သက်အရာက်ွုိင်အဖခက ဖမင့်မားြါမည်။ (ွိှြ်ြါ)  

 � RFC 3 က ေကျ ိုးသက်အရာက်မှုများ ဖြန့်အဝတည်ရိှအနဖခင်း ဖြစ်ြါသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာ အဘး ္ွတရာယ်ရိှမှုများ
၊ ထိအတွ့မှုများွှင့် ထိခုိက် ခံစားလွယ်မှုများ ဖမင့်တက်အနမှုအကကာင့် လူေုြ်စု သ့ုိမဟုတ် တည်အနရာများ ေအြါ်သက်အရာက်
သည့် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ ေကျ ိုးသက်အရာက်မှု များ ဖြစ်ကကြါသည်။ ထုိသ့ုိအသာ ေအဖခေအနများတွင် ကမ်းရုိးတမ်း
ဝန်းကျင် အဒသများ၊ အရလွမ်းွုိင်အဖခရိှအသာ ဖမစ်ကမ်းနားအနရာများတွင် အနထုိင်သည့် သူများ ြါဝင်ကကြါသည်။ ေြူချန်ိ ၁.၅ 
ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ သက်အရာက်ွုိင်မှု ေသင့်ေတင့်ရိှွုိင်ပြီး ေြူချန်ိ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ သက်အရာက်ွုိင်မှု ဖမင့်မား ြါသည်
။ (ွိှြ်ြါ) 

 � RFC 4 က ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ စုအြါင်းေကျ ိုုးသက်အရာက်မှုဖြစ်ြါသည်။ ကမ္ဘာလံုးေတုိင်းေတာွှင့် ယုတ်အလျာ့ြျက်စီးလာ
မှုများ၊ အဂဟစနစ်ွှင့် ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွ ဆံုးရှုးံမှုများ၊ အငွအကကးအေးကွက်များေအြါ် ထိခုိက်မှုများ ြါဝင်ြါ သည်။ တစ်ကမ္ဘာလံုး 
ေတုိင်းေတာေအနဖြင့် ေြူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ သက်အရာက်ွုိင်မှု ေသင့်ေတင့်ရိှွုိင်ပြီး ေြူချန်ိ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
မှာ သက်အရာက်ွုိင်မှု ဖမင့်မားြါသည်။

 � အနာက်ဆံုးေအနဖြင့် RFC 5 က သီးဖခားတစ်ခုချင်းဖြစ်အသာ ေဖြစ်ေြျက်ကကီးများ ဖြစ်ကကြါသည်။ ကကီးမားအသာ ရုတ်တရက်
အဘးဖြစ်ြွားမှွု င့်ှ တခါတရံတွင် ေ ္ွတာတိကွှင့် ဂရင်းလန်းတ့ုိရိှ အရခဲလွှာများ ေရည်အြျာ်ဖခင်းက့ဲသ့ုိအသာ မူလ ေတုိင်း ဖြန်လည်
မရရိှွုိင်အတာ့သည့် အဖြာင်းလဲမှုများ ဖြစ်ကကြါသည်။  ေြူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှာ သက်အရာက်ွုိင်မှု ေသင့်ေတင့်ရိှွုိင်
ပြီး ေြူချန်ိ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ သက်အရာက်ွုိင်မှု ေသင့်ေထက်ြုိွုိင်ြါသည်။

အောက်အဖခဘက်မှာရှိအသာ Graph က အောက်ြါတို့ေအြါ် သက်အရာက်မှုများကို ဖြရန်ေတွက် တူညီအသာ အဒါင်လိုက်ဝင်ရိုးနဲ့ 
တူညီအသာေအရာင်စနစ်ကို ေသုံးဖြုထားြါသည်။

 � (ွိှြ်ြါ) ြူအွွးအသာအရတွင်ရိှအနအသာ သ ္ွတာအကျာက်များ

 � (ွိှြ်ြါ) ဒီအရအတာများ

 � (ွိှြ်ြါ) ေြူြုိင်းဇုန်တွင်ရိှအသာ ေအသးစားငါးလုြ်ငန်းများ

 � (ွိှြ်ြါ) အဖမာက်ဝင်ရုိးစွန်းအဒသ

 � (ွိှြ်ြါ) ကုန်းတွင်းအဂဟစနစ်များ

 � (ွိှြ်ြါ) ဖမစ်များ၏ အရကကီးအရလျှမံှုများ

 � (ွိှြ်ြါ) သီးွံှထွက် ှွုန်းများ

 � (ွိှြ်ြါ) ခရီးသွားလုြ်ငန်းများ ွှင့် 
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 ေချက်က ကျွန်အတာ့် ေတွက်အတာ့ သိသာဖမင်သာရှိအသာ ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ြါသည်။ ဘာြဲဖြစ်ဖြစ် ဂရြ်ကို ကကည့်ဖခင်းေားဖြင့် 
ဒီမှာဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှုများလည်း ဖမင်အတွ့ရမှာြါ။ ဒါက သိသာဖမင်သာရှိမှုအတာ့ နည်းြါလိမ့်မည်။ တစ်အယာက်အယာက်များ
 ဥြမာအြးပြီး ရှင်းဖြွိုင်မလား။ ဒုတိယအဖမာက် ေနည်းဆုံးေလားေလာနဲ့ အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရးြန်းတုိင်
ကအတာ့ ြန်းတိုင်နံြါတ် (၁၄) အရအောက်သက်ရှိများ (Life Below Water) ဖြစ်ြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) အကာင်းကျ ိုးသက်အရာက်မှု
အတွကိုသာလျှင် ဖြသထားတာအတွ့ရြါသည်။ ဒါ့အကကာင့် ကျအတာ့်ေအနဖြင့် အဖမေသုံးဖြုမှု စီမံခန့်ခွဲဖခင်း ကို အဖြာင်းလဲမှုအတွ
ဖြုလုြ်ဖခင်းဖြင့် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုအလျာ့ချအရးဆိုင်ရာ လုြ် အဆာင်မှုများကို အရွးချယ်အဆာင်ရွက်ဖခင်းက ေကန့်ေသတ်ရှိ
အသာ သမုဒ္ဒရာများွှင့် ကြ်လျက်ရှိအသာအဖမဧရိယာအတွကို အဖြာင်းလဲမှုဖြုလုြ်ဖခင်းကလွဲလျှင် အကာင်းကျ ိုး သက်အရာက်မှုအတွ
သာ ရရှိလိမ့်မည်လို့ထင်ြါသည်။ ေားလုံးခခုံအဖြာရရင် သမုဒ္ဒရာ၏ ဧရိယာက ကမ္ဘာအဖမကကီး၏ သုံးြုံွှစ်ြုံရှိပြီး သန်းအထာင်အြါင်း
များစွားအသာလူအတွ၏ ဘဝအနထိုင်မှုနဲ့ ေစားေစာများကို အထာက်ြံ့အြးလျက်ရှိြါသည်။  ပြီးအတာ့ သမုဒ္ဒရာကကီးက ကျွန်အတာ်
တို့ ရှုရှိုက်အနအသာ အောက်စီဂျင်၏ ၅၀ % ကို ထုတ်အြး ြါသည်၊ ဒါ့ေဖြင် ရာသီဥတုကို ထိန်းညှိအြးဖခင်း၊ အလထုထဲမှာ ရှိအသာ
ေြူများွှင့် လူတို့၏ လုြ်အဆာင်ချက်များမှထွက်ရှိလာအသာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) များကို စုြ်ယူအြးဖခင်း စသည်တို့ကို
လည်း လုြ်အဆာင်အြးလျက်ရှိြါသည်။

Slide နံြါတ် (၈) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဘရး ြန်းတုိင်များဆုိင်ရာ ဘနာက်ဆံုးသတင်းအချက်အလက်
များ

 ေညွှန်းကိန်းများ ြါဝင်အသာ ဖမန်မာွိုင်ငံ၏  အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက် အရးရည်မှန်းချက်များမှ အနာက်ဆုံး
အတွ့ရှိချက်များ၏ ေချ ို့ကို ကကည့်ကကြါစို့။ 

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၁) - ဆင်းရဲမွဲဘတမှု ြဘြျာက်ဘရး

။  ၁ ၂၀၁၅ ခုွှစ်တွင် ေလွန်ေမင်းဆင်းရဲမဲွအတမှုမျည်းအောက် အရာက်ရိှအနသာ လူဦးအရေချ ိုးမှာ ၆.၂ % ခန့်  ရိှြါသည်။ ဒါက
 ေအဖခေအနအကာင်းြံုရြါသည်။ ဒါအြမယ့် ဦးတည်ရာလမ်းအကကာင်းကုိ ကကည့်ရတာက စိတ်ဝင်စားြ့ုိအကာင်းြါ လိမ့်မည်။
 ေလားတူြါြဲ တုိင်းဖြည်၏ေလုြ်သမားများွှင့် သူတ့ုိ၏မိသားစုများ၏ (၅.၇ % ) က သာလျှင် တစ်အယာက်လုြ်ေားခ တစ်
ရက်လျှင် ေအမရိကန်အဒါ်လာ ၁.၉ အဒါ်လာ နဲ့ ေသက်အမွးဝမ်းအကကာင်းမှု ဖြုအနကကတာကုိ အတွ့ရြါမည်။

။  ၂ တုိင်းဖြည်၏ ဆင်းရဲမဲွအတမှုမျဉ်းအောက်အရာက်ရိှအနအသာ လူဦးအရေချ ိုးကုိ ကကည့်မည်ဆုိရင် ၂၀၀၅ ခုွှစ်မှာ ၄၈.၂ % ရိှရာ
ကအန ၂၀၁၅ ခုွှစ်မှာ ၃၂.၁ % ေထိ ကျဆင်းလာတာအကကာင့် အကာင်းမွန်အသာ ဦးတည်ရာလမ်းအကကာင်းလ့ုိ အဖြာွုိင်အြမယ့် ဒီ
ခရီကအတာ့ရှည်အနဦးမှာြါြဲ။

။  ၃ ေမျ ိုးသားေဆင့် အဘးေ ္ွတရာယ် ထိခုိက်မှု အလျှာ့ချအရးမဟာဗျူဟာ (national disaster risk reduction) 
ေအကာင်ေထည်အြာ်အဆာင်ရွက်ဖခင်းွှင့် လက်ခံကျင့်သံုး ဖခင်းေတွက် ရမှတ်ကအတာ့ ၂၀၁၇ ခုွှစ်မှာ ၀.၇ % ခန့် ရိှြါသည်
။ ဒါလည်းြဲ အကာင်းမွန်အသာ ဦးတည်ရာလမ်းအကကာင်းလ့ုိဆုိွုိင်အြမယ့် အွှးအကွးလွန်းအနြါသည်။ အဖြာရရင် ဖမန်မာွုိင်ငံမှာ
 များစွာအသာ မူဝါဒအတွ၊ မဟာဗျူဟာအတွ ရိှအနြါသည်။ ေခုချန်ိမှာ လက်အတွ့ ေအကာင်ေထည်အြာ်အဆာင်ရွက်ြ့ုိြဲ လုိေြ်
အနတာြါ။

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၂) - ငတ်မွတ်မှုြဘြျာက်ဘရး

။  ၁ ငတ်မွတ်အခါင်းြါးမှုခံစားရသူ ဦးအရေအနဖြင့် ၂၀၀၀ ဖြည့်ွှစ်တွင် ၄၈.၃ % ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၆ ခုွှစ်တွင် ၁၀.၅ % ေထိ ကျဆင်း
လာတာကုိ အတွ့ရိှရြါသည်။ ေလွန်ကုိ အကာင်းမွန်အသာရလဒ် ဖြစ်ြါသည်။ ဒါအြမယ့် ဦးတည်ရာလမ်းအကကာင်းက အလျာ့လာ
တာကုိအတွ့ရသည်။

။  ၂ ၅ ွှစ်အောက်ကအလးများ ကကီးထွားြံွ့ပြိုးမှုအွှးအကွးအသာ ရာခုိင် ှွုန်းကအတာ့ ၂၀၀၀ ဖြည့်ွှစ်မှာ ၄၀.၈ % ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၆ ခုွှစ်
မှာ ၂၉.၄ % သာရိှအတာ့တာအကကာင့် ကျဆင်းလာတာကုိ အတွ့ရြါသည်။ ဒါဟာ အကာင်မွန်အသာ ဦးတည်ရာလမ်းအကကာင်းလ့ုိ ဆုိ
ရြါမည်။ ဒါအြမယ့် အနာက်ထြ်တုိးတက်မှုေတွက် ကန့်သတ်ချက်အတွ ရိှအန ြါအသးသည်။

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၇) - တတ်နိုင်ဖြီး သန့်ရှင်းဘသာ စွမ်းအင်

။  ၁ လျှြ်စစ်မီးရရိှသူ ဦးအရေချ ိုးေအနဖြင့် ၂၀၀၂ ခုွှစ်တွင် ၄၇ % သာရိှရာမှ ၂၀၁၇ ခုွှစ်တွင် ၆၉.၈၁ % ေထိ ရိှလာြါသည်။ 
လွန်ခ့ဲအသာွှစ်အတွေတွင်း များစွာအသာ တုိးတက်မှုလ့ုိ ဆုိရြါမည်။ 

။  ၂ သန့် ရှင်းအသာ စွမ်းေင်ွှင့် နည်းြညာေအြါ် မီှခုိအနအသာ လူဦးအရေချ ိုးကုိ အဖြာရမည်ဆုိရင် ၂၀၀၀ ဖြည့်ွှစ် မှာ ၅ % အောက်
အလျာ့နည်းအနရာမှ ၂၀၁၇ ခုွှစ်တွင် ၂၀ % ေထိ တုိးတက်လာတာကုိ အတွ့ဖမင်ရြါသည်။ 

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၉) - စက်မှုလုြ်ငန်း၊ ဆန်းသစ် ဘပြာင်းလဲပခင်းနှင့် အဘပခခံအဘဆာက်အဦ

အရာင်ကအတာ့ စိတ်ချယုံကကည်မှုေဆင့် ဖမင့်မားြါသည်။ bar (ဘား) တစ်ခုချင်း စီ၏ ေကျယ်က ဆိုးကျ ိုးများွှင့် အကာင်းကျ ိုး
သက်အရာက်မှုများ ွှစ်မျ ိုးလုံးြါဝင်သည့် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အလျာ့ချအရးလုြ်အဆာင်ချက်များွှင့် ရာသီဥတုအဖြာင်း 
လဲမှုွှင့် အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင်များေကကား ဆက်ွွယ် ချက်များကို ဖြသအနတာဖြစ်ြါသည်။ 

စွမ်းေင်အထာက်ြံ့မှု၊ စွမ်းေင်လိုေြ်ချက်ွှင့် အဖမေသုံးဖြုမှုက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ 

 စွမ်းေင်အထာက်ြံ့မှု (ွှိြ်ြါ) ဆိုတာ အနစွမ်းေင်၊ အလစွမ်းေင်ွှင့် ဘူမိစွမ်းေင် တို့ကဲ့သို့အသာ ဖြန်ဖြည့်ပမဲစွမ်းေင်များ
ွှင့် ွျူကလီးယား တို့ေား စွမ်းေင်ေဖြစ် အဖြာင်းလဲရန်ေတွက် လုြ်အဆာင်ချက်များကို ဆိုလိုြါသည်။ ဒါမှမဟုတ် ဇီဝရုြ်ကကင်း
 အလာင်စာေသုံးဖြုပြီး ကာဗွန်ြမ်းယူဖခင်းွှင့် သိုအလှာင်ဖခင်း (Carbon Capture and Storage – CCS) ွှင့် ဇီဝလာင်စာကို
 ေသုံးဖြုပြီး ကာဗွန်ြမ်းယူဖခင်းွှင့် သိုအလှာင်ဖခင်း ကို ေသုံးဖြုရန်ေတွက် လုြ်အဆာင်ချက်များကို ဆိုလိုြါသည်။ ဇယားမှ
 ဥြမာေချ ို့ ကို ကကည့်ကကြါစို့။ (ွှိြ်ြါ) အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရးြန်းတိုင် နံြါတ် (၄) - ေရည်ေအသွးဖြည့်မီ
အသာြညာအရး (SDG4 Quality Education) ေအကကာင်းအဖြာရရင် ဖြန်ဖြည့်ပမဲစွမ်းေင်ကို အဖြာင်းလဲဖခင်း သို့မဟုတ် ကာဗွန်
ြမ်းယူဖခင်းွှင့် သိုအလှာင်ဖခင်းများကို လုြ်ကိုင်အစဖခင်းဖြင့် သိသာဖမင်သာအသာ ဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှုကအတာ့မရှိဘဲ အြါင်းစြ်
အဆာင်ရွက်မှုေကျ ိုးေဖြစ် အကာင်းကျ ိုး သက်အရာက်မှုသာရှိတာကို အတွ့ရမှာြါ။ ဒီအနရာမှာ သိသာထင်ရှားအသာ အရရှည် စဉ်
ဆက်မဖြတ်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင်ဖြစ်အသာ ြန်းတိုင်နံြါတ် (၇) (ွှိြ်ြါ) - တတ်ွိုင်ပြီး သန့်ရှင်းအသာ စွမ်းေင် (Afford-
able and Clean Energy) မှာဆိုရင် ဆိုးကျ ိုး သက်အရာက်မှုမရှိဘူး။ ဒါအြမယ့် စိတ်ချယုံကကည်ရမှု ေဆင့်တိုင်းမှာ အကာင်းကျ ိုး 
သက်အရာက်မှုများေတွက် ခိုင်မာအသာ ေလားေလာအတွရှိအနတာကို အတွ့ရြါမည်။ 

 အနာက်ထြ် ေအကကာင်းေရာကအတာ့ စွမ်းေင်လိုေြ်ချက်က (ွှိြ်ြါ) ေဖြုေမူွှင့် ဆိုင်အသာတုန့်ဖြန်မှုများ၊ ြို့အဆာင်
ဆက်သွယ်အရးကိစ္စရြ်များတွင် အလာင်စာ အဖြာင်းလဲေသုံးဖြုဖခင်း (fuel Switching) ွှင့် ေကျ ိုးရှိအစဖခင်းေတွက် အရွးချယ်ဖခင်း 
များ၊ စက်ရုံွှင့် ေအဆာက်ေဦဆိုင်ရာကဏ္ဍ၊ စက်ရုံကဏ္ဍမှာ ကာဗွန်ြမ်းယူဖခင်း ေတွက် အရွးချယ်ဖခင်းများ စသည်တို့ြါဝင်သည့်
 ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု အလျာ့ချအရး ဆိုင်ရာ အရွးချယ်ဖခင်းများကုိ အတွ့ရြါသည်။ ဥြမာများေအနဖြင့်ကအတာ့ အရရှည် စဉ်ဆက်
မဖြတ်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရးြန်းတိုင်နံြါတ် (၈) သင့်အတာ်အကာင်းမွန်အသာ ေလုြ်ေကိုင်ွှင့် စီးြွားအရးြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု (De-
cent Work and Economic Growth) (ွှိြ်ြါ) ွှင့် အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင် (၁၁) အရရှည်တည်တံ့
အသာ ပမို့ဖြများွှင့် လူမှုေသိုက်ေဝန်းများ (Sustainable Cities and Communities) တို့ဖြစ်ကကြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) ြထမဥြမာ
ဖြစ်အသာ ြန်းတိုင်နံြါတ် (၈) မှာ ဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှု ကလည်း သိသာဖမင်သာရှိသလို အကာင်းကျ ိုးသက်အရာက်မှု ကလည်း
 ေလားတူဖမင့်မားတာကို အတွ့ရြါမည်။ အလာင်စာ သို့မဟုတ် စွမ်းေင် ေကျ ိုးရှိစွာေသုံးချမှုေတွက် ေခွင့်ေလမ်းကအတာ့ 
အရတိုကာလေတွက် ဆိုးကျ ိုး သက်အရာက်မှုများရှိွိုင်ြါသည်။ ဒါမှမဟုတ် ြို့အဆာင်ဆက်သွယ်အရးလုြ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုြ်ငန်း
ွှင့် ေအဆာက်ေဦစသည့် ကဏ္ဍများေတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိွိုင်ြါသည်။ ဒါအြမယ့် အဖြာင်းလဲလုြ်ဆာင်မှုအတွ ေအဖခကျ
သွားအသာေခါ အရရှည်မှာ စီးြွားအရးြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုက ဖြန်လည်ဦးအမာ့လာပြီး ေလုြ်ေကိုင်ေခွင့်ေလမ်း ေအဖခေအန
အတွဟာ ြိုမိုအကာင်းမွန်းလာမှာြါ။ ြန်းတိုင်နံြါတ် (၁၁) ကို အဖြာရရင် အတာ့ အလာင်စာများအဖြာင်းလဲသုံးစွဲမှုဖြုလုြ်တာအတွ
 သို့မဟုတ် စက်ယွ္တယားများ၏ စွမ်းအဆာင်ရည်များကို ဖမှင့်တင်ဖခင်းအတွအကကာင့် ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာအရး တိုးတက်
လာမှုများွှင့်ေတူ  ပမို့ဖြများွှင့် လူမှုေသိုက်ေဝန်းအတွမှာ ေအဖခေအန ေရြ်ရြ်တိုင်းဟာ ြိုမိုတိုးတက် အကာင်းမွန်လာြါ
လိမ့်မည် (ဥြမာ - အလေရည် ေအသွးတိုးတက်အကာင်းမွန်လာဖခင်း)။ ဂရြ်မှာဆိုရင် ဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှု မရှိြါ ဘူး။

 အနာက်ဆုံး ကဏ္ဍကအတာ့ အဖမေသုံးဖြုမှုဖြစ်ြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) ဒီကဏ္ဍမှာ ရာသီတု အဖြာင်းလဲမှု အလျာ့ချအရးဆိုင်ရာ အရွ
ချယ်မှုများက စိုက်ြျ ိုးအရးွှင့်သစ်အတာအဖမ၊ အရရှည်တည်တံ့အသာ ေစားေစာွှင့် ေစားေစာေအလေလွင့်ဖြစ်အစမှုကို အလျှာ့ချ
 ဖခင်း၊ အဖမဆီလွှာထုတ်ယူဖခင်း၊ အမွးဖမူအရးွှင့် တိရစ္ဆာန်မစင်များမှ ရရှိသည့် အဖမဩဇာ များကို စီမံခန့်ခွဲဖခင်း၊ သစ်အတာဖြုန်းတီး
မှုကို အလျှာ့ချဖခင်း၊ သစ်အတာေသစ် တည်အထာင်ဖခင်း၊ သစ်အတာဖြန်လည်စိုက်ြျ ိုးဖခင်းွှင့် ေရင်းေဖမစ်များကို တာဝန်ယူ အစ
ဖခင်း စသည့်ေချက်များဖြင့်  ြါဝင်ြွဲ့စည်းထားြါသည်။ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု အလျာ့ချအရးဆိုင်ရာ လုြ်အဆာင်မှုများ၏ ဖြစ်ွိုင်
အချရှိအသာ ေကျ ိုးသက်အရာက်မှုများ ၏ ဥြမာေချ ို့ကို ကကည့်ရှုရန်ေတွက် ေကကီးဆုံးအသာ ေလာေလာရှိအသာ သက်အရာက်မှု
ွှင့် ေအသးငယ်ဆုံး ေလားေလာရှိအသာ သက်အရာက်မှုများကို ကကည့်ကက ြါစို့။ ြထမဆုံးေအနဖြင့် ေကကီးမားဆုံးေလားေလာ
ရှိအသာ သက်အရာက်မှုကို ကကည့်မည် ဆိုရင် အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင် (၁၁) သန့်ရှင်းအသာအရ ှွင့် 
မိလ္လာအရဆိုးစနစ် (ွှိြ်ြါ) တွင် Slide မှာ ဖြထားသည့်ေတိုင်း ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု အလျာ့ချအရးဆိုင်ရာ အရွးချယ်မှုများေတွက်
 အဖမေသုံးဖြုမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ထားဖခင်းက မည်သည့် အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရးြန်းတိုင်ေတွက် မဆို
 အကာင်းကျ ိုးသက်အရာက်မှု ေလားေလာများ ဖမင့်မားစွာ ရှိွိုင်သကဲ့သို့  (box ထဲမှာအြာ်ဖြထားအသာ တချ ို့စာသားများကိုြတ်
ြါ) အရွှင့် မလ္လာစနစ်ေအြါ် အကာင်းကျ ိုးသက်အရာက်မှုအတွ ရှိွိုင်ြါသည်။ box ထဲမှာ အဖမေသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲအရး ကိစ္စရြ်များ 
တိုးတက်အကာင်းမွန်အောင် အဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်အဆာင်မှုများ ေားလုံးက အရေရည်ေအသွးြိုမိုအကာင်းမွန်အစလိမ့်မည်ဆိုအသာ
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အဖြရှင်းအဆာင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ (ွှိြ်ြါ)

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၁၁) - အရရှည်တည်တံ့အသာ ပမို့ဖြများွှင့် လူမှုေသိုက်ေဝန်းများ (Slide 
ကိုြတ်ြါ) ၂၀၁၈ ခုွှစ်တွင် ကမ္ဘာအြါ်ရှိ ပမို့ဖြအနလူဦးအရ၏ ၂၂  % သည် ဆင်ရဲသားရြ်ကွက်တွင် အနထိုင်အနကကပြီး ဖမန်မာွိုင်ငံ
ေအနဖြင့် ၂၀၁၆ ခုွှစ် က ြုံေရ ပမို့ဖြအနလူဦးအရ၏ ၆၉ %  သည် ဆင်းရဲသားရြ်ကွက်တွင် အနထိုင်အနကကပြီး ေဆိုြါွှုန်းမှာ
 တိုးတက်လျက်ရှိြါသည်။

Slide နံြါတ် (၁၁) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စီးြွားဘရး ထိခုိက်ဆံုးရှုးံနုိင်ဘပခများ

 ကမ္ဘာ့စီးြွားအရးြိုရမ်မှ Annual Global Risks Report  သည် လုြ်ငန်းနယ်ြယ်၊ ေစိုးရွှင့် ေကျ ိုးေဖမတ်မယူအသာေြွဲ့
ေစည်းများမှ အခါင်းအဆာင် (၈၀၀) ေား ကမ္ဘာကကီးရင်ဆိုင်အနရသည့် ေဓိကေအရးြါအသာ စီြွားအရးထိခိုက်ဆုံးရှုံးွိုင်အဖခများ
 ကို စစ်တမ်းအကာက်ယူခဲ့ြါသည်။ ေအဖြရလဒ်များေရ ောမခံလုြ်ငန်းကုမ္ပဏီ များသည် ၂၀၁၉ ခုွှစ်တွင် cyber တိုက်ခိုက်ခံရ
ဖခင်း၊ ဘဏ္ဍာအရး မတည်ပငိမ်ဖခင်းွှင့် ေကကမ်းြက်ဖခင်းတို့မှ ထိခိုက်ြျက်စီးမှုများကို အကျာ်လွန်၍ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ
 ေအဖခေအနများသည် ၎င်းတို့ေတွက် ထိြ်ဆုံးထိခိုက်ဆုံးရှုံးွိုင်အဖခရှိအကကာင်း ေဆင့်သတ်မှတ် အြးခဲ့ကကြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုွှစ်
တွင် သဘာဝအဘးေွ္တရာယ်အကကာင့် ကမ္ဘာ့စီးြွားအရးဆုံးရှုံးမှု ေအမရိကန်အဒါ်လာ (၃၄၄) ဘီလျ၊ံ ၂၀၁၈ ခုွှစ်တွင် ေအမရိကန်
အဒါ်လာ (၁၆၅) ဘီလျ ံေသီသီးရှိခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့အသာဆယ်စုွှစ် တစ်ခုေတွင်း တစ်ွှစ်ြျမ်းမျှ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည့် ေအမရိကန်အဒါ်လာ 
(၇၁) ဘီလျ ံထက်များစွာ ြိုမိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိြါသည်။

Top Global Risk by:

ပဖစ်နိုင်ဘပခ (Likelihood) အကျ ိုးသက်ဘရာက်မှု (Impact)

၁။ ထူးကဲမိုးအလဝသဖြစ်စဉ်များ ၁။ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အဆာင်ရွက်ချက်များ
 ြျက်ယွင်းအစဖခင်း

၂။ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အဆာင်ရွက်
ချက်များ ြျက်ယွင်းအစဖခင်း

၂။ ကကီးမားအသာ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများေတွက် လက်နက်
များ

၃။ သဘာဝအဘးေွ္တရာယ်များ ၃။ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးဖခင်း
၄။ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးဖခင်း ၄။ ထူးကဲမိုးအလဝသဖြစ်စဉ်များ
၅။ လူသားတို့ဖြုလုြ်ထားသည့် ြတ်ဝန်းကျင်

 များ ဆုံးရှုံးဖခင်း
၅။ မိုးအလဝသဆိုင်ရာ ဖြဿနာများ 

Slide နံြါတ် (၁၂) ရာသီဥတုဘပြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ ထိခုိက်နုိင်ဘပခများနှင့် တ့ံုပြန်မှုများ (၂၀၂၀)

 ၂၀၂၀ ဖြည့်ွှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ြုံွှိြ်ထုတ်အဝခဲ့သည့် “Climate Risk and Response: Physical Hazards and so-
cioeconomic impacts” ေမည်ရှိ ေစီရင်ခံစာသည် ယအန့ကမ္ဘာကကီးကကုံအတွ့အနရအသာ ထိခိုက်ွိုင်အဖခများွှင့် ၂၀၁၈ ခုွှစ်မှ
 ၂၀၅၀ ဖြည့်ွှစ်ေထိ (၃၂) ွှစ်တာကာလေတွက် ထိခိုက်ွိုင်အဖခများကို ရှာအြွ အြာ်ထုတ်ဖြခဲ့ြါသည်။ ၎င်းေစီရင်ခံစာသည်
 ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု သည် စီမှုစီးြွားအရး ထိခိုက်ွိုင်အဖခများကို မည်ကဲ့သို့ ဦးတည်အနသည် ဆိုသည့်ေချက်
 ေား နားလည်ရန်ွှင့် ေဓိကေကျ ိုးသက်အရာက်မှု များ၏ ေတိုင်းေတာြမာဏွှင့် ေလားေလာများကို ခန်းမှန်းတွက်ချက်
ရန် ကကိုးြမ်းြါသည်။ ဒီ slide က များစွာအသာ သတင်းေချက်ေလက်များကို ဖြသအြးြါသည်။ ဒါ့အကကာင့် ရှင်းလင်းသွားအောင် 
ကကည့်ကကစို့။

 ြထမဆုံးေအနဖြင့် Slide မှာ ဖြထားအသာေတိုင်း ၆ ွိုင်ငံြုံစံများ (6 country types) ကို ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာထားြါသည် (
ေအြါ်ဘက် ဘယ်ဘက်ဖခမ်းက စာအတွကို ြတ်ြါ)။ ဖမန်မာွိုင်ငံသည် ေိမ်နီးချင်းွိုင်ငံများဖြစ်ကကအသာ (ွှိြ်ြါ) ဘဂဂလားအဒရှ့်၊
 (ွှိြ်ြါ) ေွ္ဒိယ၊ (ွှိြ်ြါ) ထိုင်းွှင့် ေဖခားောဆီယံွိုင်ငံများဖြစ်ကကသည့် (ွှိြ်ြါ) ကအမ္ဘာဒီး ယားွှင့် (ွှိြ်ြါ) ဗီယက်နမ်ွိုင်ငံများ
ွှင့်ေတူ ေဖမင့်ဆုံးေမျ ိုးေစားတွင် ရှိြါသည်။ 

 ထို့အနာက် ကားချြ်၏ ထိြ်ြိုင်းတအလျှာက်တွင် ထိခိုက်ွိုင်အဖခေမျ ိုးေစားကို အြာ်ဖြထားြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) ေဖြာ
အရာင် ရင့်လာအလအလ ထိခိုက်ွိုင်အဖခဖမင့်မား အလအလ ဖြစ်ြါသည်။ အနာက်ဆုံးမှာအတာ့ ေစီရင်ခံစာက six risk indicators ကို
 ေသုံးဖြုြါသည်။ ြထမ ၃ ခုကို ေသက်ရှင်သန်ွိုင်မှုွှင့် ေလုြ်လုြ်ကိုင်ွိုင်မှု (Liveability and Workability)  ေမျ ိူ းေစား
တွင် ြါဝင်ြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) (၁) ေြူလှိုင်းအကကာင့် အသဆုံးွိုင်အဖခ (ွှိြ်ြါ)၊ (၂) အလျာ့ကျလာအသာ ေိမ်ေဖြင် လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်

။  ၁ GDP တစ်ယူနစ်ေတွက် ကာဗွန်ဒုိင်အောက်ဆုိဒ် ထုတ်လွှတ်မှုသည် ၂၀၀၀ ဖြည့်ွှစ်တွင် ၀.၁၆ ကီလုိဂရမ် ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၆ ခုွှစ်
တွင် ၀.၀၈ ကီလုိဂရမ် (ထက်ဝက်) အလျာ့ချွုိင်ခ့ဲသည်။ အနာက်ထြ်ရလဒ်အကာင်းတစ်ခု ဖြစ်ြါသည်။ 

။  ၂ ၂၀၁၅ ခုွှစ်တွင် လူဦးအရ ၉၅% သည် 2G မုိဘုိင်းြုန်း ေချက်ဖြေဆင့်တွင် ရိှခ့ဲပြီး ၂၀၁၇ ခုွှစ်တွင် ၉၀.၄၅ % ရိှသဖြင့် 
ေနည်းငယ်ကျဆင်းလာအကကာင်း အတွ့ရြါသည်။

Slide နံြါတ် (၉) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဘရး ြန်းတုိင်များဆုိင်ရာ ဘနာက်ဆံုးသတင်းအချက်အလက်
များ 

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၁၁) - ဘရရှည်တည်တံ့ဘသာ ဖမို့ပြများနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများ 

။  ၁ ဘယ်ဘက်ဖခမ်းမှာဖြထားအသာေတုိင်းြါြဲ (စာသားများကုိြတ်ြါ)။ ဒါကအတာ့ အလထုတုိင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်ြါသည်။ ၎င်းက
 ပမို့ဖြအတွမှာ အလထုညစ်ညမ်းမှုကုိ ဖြစ်အစအသာေရင်းေဖမစ်အတွဟာ WHO ကသတ်မှတ်ထားအသာ ေဆင့်များကုိ အကျာ်လွန်
အနတာကုိ အတွ့ရမှာြါ။ ဒါဟာ မအကာင်းအသာလက္ခဏာြါြဲ။ ဂရြ်ကအတာ့ ဦးတည်ရာလမ်းအကကာင်းက  ေအဖခေအနအတွ ြုိ
ဆုိးလာမည် သ့ုိမဟုတ် ြုိအကာင်း လာမည် သ့ုိမဟုတ် အဖြာင်းလဲမှု ကကီးကကီးမားမားမရိှွုိင်ဘူး စအသာ သတင်းေချက် ေလက်
အတွကုိ ဖြသအနတာြါ။  ဒါ့ေဖြင် ေအရးြါမှွု င့်ှ၊ ချက်ချင်းအဆာင်ရွက်ရန် လုိေြ်အသာ သတိအြးလုြ်အဆာင်ချက်များေတွက်  
သတင်းေချက်ေလက်များကုိ လည်း အြးြါသည်။

။  ၂ ပမို့ဖြဆင်းရဲသားရြ်ကွက်မှာအနအသာသူအတွ၏ လူဦးအရေချ ိုးဟာ ၂၀၀၅ ခုွှစ်မှာ ၄၅.၆ % ရိှခ့ဲရာကအန ၂၁၀၆ ခုွှစ်မှာ ၅၆.၆ 
% ေထိ ရိှလာတာကုိအတွ့ရြါသည်။ ၂၀၁၄ ခုွှစ်မှာအတာ့ ၄၁ % နဲ့ေနိမ့်ဆံုး ှွုန်းကုိ အရာက်ရိှခ့ဲပြီး ေဲဒီကအနပြီးအတာ့ လျင်ဖမန်
စွာ တုိးြွားလာခ့ဲြါသည်။ 

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၁၃) - ရာသီဥတုဘပြာင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ ဘဆာင်ရွက်ချက်များ

 ဒါကအတာ့ SDG 1 နဲ့ ဂရြ်ေတူတူြါြဲ။ ေဲဒီမှာ မှတ်ချက်ကအတာ့ “ေမျ ိုးသားေဆင့် အဘးေွ္တရာယ်ထိခိုက်မှု အလျှာ့ချ
အရးမဟာဗျူဟာ (national disaster risk reduction) ေအကာင်ေထည်အြာ်အဆာင်ရွက်ဖခင်းွှင့် လက်ခံကျင့်သုံးဖခင်း ေတွက်
 ရမှတ်ကအတာ့ ၂၀၁၇ ခုွှစ်မှာ ၀.၇ % ခန့်ရှိြါသည်။ဒါလည်းြဲ အကာင်းမွန်အသာ ဦးတည်ရာ လမ်းအကကာင်းလို့ဆိုွိုင်အြမယ့်
 အွှးအကွးလွန်းအနြါအသးသည်။အဖြာရရင် ဖမန်မာွိုင်ငံမှာ များစွာအသာ မူဝါဒအတွ၊ မဟာဗျူဟာအတွ ရှိအနြါသည်။ ေခုချနိ်မှာ 
လက်အတွ့ ေအကာင်ေထည်အြာ်အဆာင်ရွက်ြို့ြဲ လိုေြ်အနတာြါ။” ြဲဖြစ်ြါသည်။

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၁၅) - ကုန်းဘပမဘြါ်ရှိသက်ရှိများ

။  ၁ သစ်အတာြံုးလွမ်းမှုဧရိယာေဖြစ် ၂၀၀၀ ဖြည့်ွှစ်တွင် ၅၃.၃၉ % ရိှရာမှ ၂၀၁၅ ခုွှစ်တွင် ၄၄.၄၇ % သာ ကျန်ရိှအတာ့သည်။
 ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာရှုအထာင့်မှ ကကည့်လျှင် ဦးတည်ရာ မအကာင်းြါ။ ေထူးသဖြင့် ဖမန်မာ NDC targets များွှင့်  
REDD+ တွင် ြူးအြါင်းြါဝင်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် ဦးတည်ရာအကာင်းမဟုတ်ြါ။

။  ၂ အနာက်ထြ် ဂရြ် (၂) ခုက အရအန ေဓိကဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများ၏ ဧရိယာများ၏ ြျမ်းမျှေချ ိုးသည် ၂၀၁၈ ခုွှစ်တွင် ၂၇.၈၆
 % ရိှြါသည်။ ကုန်းအန ေဓိက ဇီဝမျ ိုးစံု မျ ိုးကဲွများ၏ ြျမ်းမျှေချ ိုးသည် ၂၀၁၈ ခုွှစ်တွင် ၂၇.၅၁ % ရိှြါသည်။ ဒီဂရြ်များက 
၂၀၀၀ဖြည့်ွှစ်ကအန ၂၀၁၀ ကကားကာလ ေအစာြုိင်းွှစ်အတွမှ များစွာတုိးတက်မှုများ ရိှခ့ဲတာကုိ အတွ့ရမှာြါ။ ဒါက အကာင်းအသာ
ေအဖခေအနြါြဲ။ 

Slide နံြါတ် (၁၀) ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဘရးြန်းတုိင်များ (ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ ဘနာက်ဆံုးရအဘပခအဘနများ)

 ၂၀၁၉ ခုွှစ်က ထုတ်ဖြန်ထားအသာ အရရှည်စဉ်ဆက်မဖြတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင်များ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 
အနာက်ဆုံးရေအဖခေအနများ ေစီရင်ခံစာမှ တချ ို့ွှင့်  ဖမန်မာွိုင်ငံက ဘယ်လို ွှိုင်းယှဉ်လုြ်အဆာင် အနသလဲဆိုတာကို ကကည့်ကက
မည်။ (ွှိြ်ြါ)

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၂) - ငတ်မွတ်မှုြအြျာက်အရး (Slide ကို ြတ်ြါ) ၂၀၁၉ ခုွှစ် ကမ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ ေစီရင်ခံစာေရ ဖမန်မာွိုင်ငံမှာရှိအသာ ၅ ွှစ်အောက်ကအလးငယ်အတွ၏ ၂၂ % ဟာ ကကီးထွားမှုအွှးအကွးကကြါသည်။ ၎င်း
က ၂၀၁၆ ခုွှစ်မှာဆိုရင် ၂၉.၄ % ရာခိုင်ွှုန်းေထိရှိခဲ့ြါသည်။ (ွှိြ်ြါ)

ဘရရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဘရးြန်းတိုင် (၇) - တတ်ွိုင်ပြီး သန့်ရှင်းအသာ စွမ်းေင် (Slide ကိုြတ်ြါ) ဖမန်မာွိုင်ငံတွင်
 ၂၀၁၇ ခုွှစ်၌ လူဦးအရ ၆၉.၈၁ % သည် လျှြ်စစ်မီး ရရှိပြီးဖြစ်ြါသည်။ ကမ္ဘာအြါ်တွင် လူဉီးအရ သန်း (၃၀၀၀) သည် ချက်ဖြုတ်
 ရန် သန့်ရှင်းအသာ အလာင်စာွှင့် နည်းြညာများ မရှိကကြါ။ ေဆိုြါကိစ္စေား ဖမန်မာ ွိုင်ငံေအနဖြင့် ၎င်း၏ NDC (မူကကမ်း)၏ 
target တစ်ခုတွင် ထည့်သွင်း၍ ေတိုင်းတာ တစ်ခုေထိ အဖြရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းေားဖမှင့်မီြိုများ အထာက်ြံ့အြးဖခင်းဖြင့် 
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Training Evaluation & Quizzes 
 

 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 7 
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. From the “Warming at 1.5oC” report, what is the most resilient natural system? 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
2. From the “Warming at 1.5oC” report, what is the least resilient natural system? 

…………………………………………………………………………………………………………..………….… 
3. Please name three issues that were deferred to the next COP. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…... 
4. With the mitigation actions for Energy Supply, which SDG has the greatest synergies? 

………………………………………………………………………………………………………………...………. 
5. With the mitigation actions for Land, which SDG has the greatest trade-offs? 

..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. In 2016, what was the level of stunted children under 5 in Myanmar? 

……………………………………………………………………………………………………………...…………. 
7. Globally, in 2019, what was the level of stunted children under 5? 

..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. In the “Risks to Global Economy in 2020” report, what was the only risk not related to climate change? 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
9. In the “Climate risk and response 2020” report, what type of country is Myanmar classed as? 

……………………………………..………………………………………………………………………………….. 
10. In Myanmar, what organisation is responsible for reporting on SDGs? 

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

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. 

ွိုင်စွမ်း (ွှိြ်ြါ)၊ (၃) အရငတ်မှု၊ ထို့အနာက် ေစားေစာစနစ်တစ်ခု ေမျ ိုးေစား (ွှိြ်ြါ)၊ (၄) အဖခာက်အသွ့အသာ ကာလ၊ ပြီးအနာက်
 ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ တန်ြိုး/ေအဖခခံေအဆာက် ေဦဝန်အဆာင်မှုများ ေမျ ိုးေစား (ွှိြ်ြါ)၊ (၅) ဖမစ်များမှ အရကကီးအရလျဖံြစ်မှု ထိခိုက်
ွိုင်အဖခများ ွှင့် အနာက်ဆုံးတစ်ခုေအနဖြင့် သဘာဝေရင်းေဖမစ်ေမျ ိုးေစား (ွှိြ်ြါ)၊ (၆) အဖမေတန်းေစားခွဲဖခားမှု အဖြာင်းလဲ
ဖခင်း၊ ဖမင့်မားအသာ ထိခိုက်ွိုင်အဖခ တစ်ခု။ ဟုတ်ပြီ။ ၎င်းက ဘာကို ဖြသလဲ။

 ဖမန်မာွိုင်ငံေအကကာင်း ကကည့်မည်ဆိုရင် ဇယားတိုင် နံြါတ် (၁)မှာ ေြူလှိုင်းအကကာင့် အသဆုံးွိုင်အဖခဖမင့်တက်မှုဟာ 
ေအတာ်ေသင့်ေဆင့်မှာရှိအနသည်။ ဇယားတိုင် နံြါတ် (၂) မှာ ေိမ်ေဖြင် လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ွိုင်စွမ်း အလျာ့ကျလာဖခင်းဟာ ထိခိုက်
ွိုင်အဖခဟာ ဖမင့်မားအနြါသည်။ ဇယားတိုင် နံြါတ်( ၃) မှာ  အရငတ်မှုက မသက်အရာက်ွိုင်ဘူး၊ ေချ ို့အဒသအတွမှာ အလျာ့နည်းလာ
ွိုင်ြါသည်။ ဇယားတိုင် နံြါတ် (၄) မှာ အဖခာက်အသွ့ွိုင်အဖခဟာ တူညီအသာြမာဏမှာရှိအနြါသည်။ ဇယားတိုင်နံြါတ် (၅) ဖမစ်
များမှ အရကကီးအရလျဖံြစ်မှု ထိခိုက်ွိုင်အဖခများွှင့် ဇယားတိုင် နံြါတ် (၆) အဖမ ေတန်းေစားခွဲဖခားမှု အဖြာင်းလဲဖခင်းွှစ်ခုလုံးတွင် 
ထိခိုက်ွိုင်အချဖမင့်မားကကြါသည်။ ဒီခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာမှုက ွိုင်ငံအြါင်း ၁၀၅ ွိုင်ငံေတွက် အဆာင်ရွက်ပြီးဖြစ်ြါသည်။ သင့်ေအနဖြင့် 
ေဖခားွိုင်ငံအတွ၏ ထိခိုက်နိင်အဖခ ေမျ ိုးေစားများကို ဖမင်အတွ့ွိုင်ြါသည်။ (ဒီဇယားမှ တချ ို့ေရာများကို မီးအမာင်းထိုးဖြြါ) ။ 

 ၎င်းေစီရင်ခံစာက (ွှိြ်ြါ) ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုမှ ထိခိုက်ွိုင်အဖခများက လက်ရှိမှာ ရှိအနပြီဖြစ်ပြီး ဆက်လက်တိုးြွား
အနတာကိုအတွ့ရှိခဲ့ြါသည်။ (ွှိြ်ြါ) ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှု ထိခိုက်ွိုင်အဖခများကို အဖြရှင်းဖခင်းကိစ္စသည် ြို၍
 စနစ်တကျ ရှိအသာ ထိခိုက်ွိုင်အဖခများ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လိုက်အလျာညီအထွဖြစ်အစအရးကိစ္စရြ်များေား ေရှိန်ေဟုန်ဖမှင့်အဆာင်ရွက်
ဖခင်း၊ ကာဗွန်ြယ်ရှားသည့်လုြ်ငန်းများ လုြ်အဆာင်ဖခင်း များကို လိုေြ်လာြါလိမ့်မည်။ ဖမန်မာွိုင်ငံဝန်းကျင်ရှိအဒသများတွင်ရှိ
အသာ ွိုင်ငံများ ေကကား တူညီအသာထိခိုက်ွိုင်အဖခများေတွက် ရာသီဥတုအဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သုအတသနွှင့် အဆာင်ရွက်မှုများ 
ေသိြညာများွှင့် ေရင်းေဖမစ်များကို  ြလှယ်ဖခင်း များွှင့် မျှအဝသုံးစွဲဖခင်း၊ ေတူတကွ ေားထုတ်ကကိုးြမ်းကကဖခင်းစသည့် ကိစ္စ
ရြ်များ ေား ေချင်းချင်းွှင့် အဒသတွင်းြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်ကကဖခင်းဖြင့် များစွာေကျ ိုးရှိွိုင် ြါအကကာင်း အလးနက်စွာ သတိအြး
လိုြါသည်။

Slide နံြါတ် (၁၃) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ဘနာက်ဆံုးအဘပခအဘန
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LESSON 7: ANSWER KEY

1. Slide 5: mangroves

2. Slide 5: warm water corals

3. Slide 6: 1) adopting rules implementing a market-based emissions trading approach under Article 6; 2) 

finalizing the review of the Warsaw International Mechanism (WIM) for Loss and Damage; reporting on 

3) GHG inventories, 4) progress in implementing NDCs, 5) support provided or received, as well as 6) 

deciding on timeframes for submission of future NDCs

4. Slide 7: SDG7 Affordable and clean energy

5. Slide 7: SDG6 Clean water and sanitation

6. Slide 8: 29.4%

7. Slide 10: 22%

8. Slide 11: weapons of mass destruction 

9. Slide 12: Type 1 Significantly hotter and more humid

10. Slide 13: CSO Central Statistics Organisation 

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


