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Lesson 8: Myanmar’s Climate Actions and Screening Tools (21 slides)

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 – why is it necessary, current status in Myanmar and future requirements

Lesson 6 SDGs and their alignment to the Paris Agreement, NDCs and MRV- social, economic and environmen-
tal risks and assessment

Any questions? Is a quick recap necessary?

SLIDE 3 Learning outcomes 

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

1. Describe the key climate mitigation actions of Myanmar’s INDC and the transition to NDC 
2. Describe Myanmar’s NAPA to Climate Change and identify some recommended adaptation actions
3. Understand the UNDP MRV screening tool 
4. Undertake a risk and impact assessment of some of  Myanmar’s mitigation and adaptation actions
5. Evaluate the most appropriate data indicators for monitoring

SLIDE 4 INDC Reminder from Lesson 4

Read slide Now let’s look at these mitigation actions in more detail.

SLIDE 5 Forestry Sector INDC Mitigation Actions

CLICK Read first shaded box on slide Initially in a parallel process, in 2011 Myanmar joined the UN-REDD 
program and in 2015 submitted its Myanmar REDD+ Readiness Roadmap. For reporting and submission of new 
NDCs under the Paris Agreement, emissions measurements need to be largely consistent with those submitted 
under REDD+. In addition, in 2014 Myanmar joined the European Union’s Forest Law Enforcement Gover-
nance Trade program (FLEGT) which provides capacity building on legal aspects related to forestry.

CLICK Read second shaded box on slide This objective deals with the Protected Area System. These mitigation 
actions are targets, something to aim for. But in practice, how will they be achieved, what actions need to be taken 
and what are the implications and risks? CLICK

SLIDE 6 Energy Sector INDC Mitigation Actions

CLICK Read all 4 shaded box on slide As with the Forestry Sector, these mitigation actions are targets, some-
thing to aim for. But in practice, how will they be achieved, what actions need to be taken and what are the im-
plications?

CLICK Read text 1

CLICK Read text 2

CLICK Read text 3
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mental to adoption and success of any initiative.

SLIDE 12 World Bank MAAP

MAAP was released in 2015 Read text 

SLIDE 14 UNDP Screening Tool

Read text. These three online tools are all potentially very useful, offering different capabilities for different cir-
cumstance.  However, to use them effectively you need good internet, patience, and specific data that we don’t 
have. So rather than attempting an online screening I thought we would try an exercise using UNDP’s Social and 
Environmental Screening Procedure (SESP).

SLIDE 16 UNDP’s Social and Environmental Screening Procedure (SESP)

On the left, then read the template components in the box. Before doing the screening, let’s look at the risks and 
their significance. 

SLIDE 17 Significance of Risk (impact x probability)

The significance of any risk is a combination of its impact and probability. Table 2 rates the impact, Table 3 the 
probability and Table 4 the significance Read some of the text from each as examples.

Now to the exercise.  In your group, using the 2 climate actions you have been given and the handout sheets, 
complete the questions in the template to undertake a Social and Environmental Screening Procedure.  Please 
hand in the sheets when finished and ask questions if you are uncertain.

SLIDE 18 Learning Outcomes – how did we do?

Ask them what they consider the value of screening climate actions for MRV (point 5)

SLIDE 20 Helpful Sources of Information

1. Myanmar’s NAPA
2. Myanmar’s INDC
3. climateimpact.undp.org
4. maap.worldbank.org/#/homepage
5. Designing Climate Change Adaptation Initiatives: A UNDP Tool kit for Practitioners, 2010
6. UNDP 2016  Social and Environmental Screening Procedure

CLICK Read text 4

SLIDE 7 

Some questions arise 

1. What process was undertaken in deciding these targets would be Myanmar’s contributions to the global 
fight to combat climate change? 

2. When these were first considered, was a risk assessment undertaken? 
3. Are they appropriate mitigation actions? 
4. Are they the best mitigation actions?
5. Adaptation actions – what directs Myanmar’s efforts?
6. NAPA – are the first 4 questions above relevant as well?

SLIDE 8 Myanmar’s NAPA to Climate Change

In 2012 Myanmar submitted to the UNFCCC it’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) to Climate 
Change. At the time of submission, the NAPA acknowledged that climate change impacts were already observ-
able and that further change will occur. Even with global climate change mitigation activities and technologies 
Myanmar will be strongly affected by climate change as a result of GHGs already in the atmosphere. Adaptation 
is therefore necessary for reducing Myanmar’s vulnerability to climate variability and change. The NAPA identi-
fies and communicates 32 priority activities across 8 sectors that address urgent and immediate adaptation needs. 
Read the eight sectors from the slide.  

SLIDE 9 Myanmar Priority Adaptation Projects

There are 4 priority levels, Read the left side box Details of the first or highest priority are shown on the screen. 
Let’s look at these in more detail. There are CLICK three sectors Agriculture, Early Warning Systems, and For-
est, and within each of these sectors, priorities are identified CLICK with some level of indicative funding. 

So what are these 4 priority projects identified within each sector? Read them out. These were determined from 
community consultation, focus groups discussions, as well as input from expert opinion. The NAPA includes a 
project profile for each Priority Adaptation Project which includes: i) Project Objective; ii) Project Area; iii) Ben-
eficiaries; iv) Period; v) Estimated Budget; vi) Project Framework including Main Components, Outcomes, and 
Outputs; vii) Agencies Involved; viii) Baseline Information; and ix) Climate Change Adaptation Rationale.  It 
also considers Capacity building, knowledge and monitoring requirements, acknowledging that many limitations 
exist within the country which may present barriers to successful adoption. Let’s look at some of the projects in 
more detail

SLIDE 10 NAPA Priority Action Areas

CLICK three projects in the 3rd and 4th priority sectors Read each As with the INDC mitigation actions looked 
at in the Forestry and Energy sectors, these are all targets which raise questions CLICK Read text  CLICK Read 
text CLICK Read text. To help answer some of these questions for both the mitigation and adaptation actions 
we could assess some of these proposed actions using online screening tools.  A number are available online, 
developed by different organisations – the 3 we will look at are by UNDP and World Bank, but others have been 
developed by organisations such as OECD, UNEP, UNFCC etc.

SLIDE 11 UNDP Toolkit – Designing Adaptation Initiatives

This was developed in 2010 by UNDP to outline the basic steps in planning and designing an adaptation initia-
tive. It identifies 6 steps Read them out needed in designing an adaptation initiative as well as useful tools to 
assist the process, and includes many relevant references.  Community consultation is identified as being funda-

https://unfccc.int/resource/docs/napa/mmr01.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Myanmar%20First/Myanmar's%20INDC.pdf
https://climateimpact.undp.org/#!/
https://maap.worldbank.org/#/homepage
https://www.adaptation-undp.org/resources/training-tools/designing-climate-change-adaptation-initiatives-toolkit-practitioners
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-screening-procedure.html


12 13

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖဖစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သစ်ရတာနဲ့ဆက်စြ်၍ ဥြရေြိုင်းဆိုင်ော စွမ်းရဆာင်ေည်ဖမှင့်တင်ဖခင်းလုြ်ငန်း
များ ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါသည်။

 အရောင်ခြယ်ထားရောဒုတိယအကွက်ကို နှိပ်၍ ဖတ်ပါ၊ ဤေည်ေွယ်ချက်က သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်ရဖမများနှင့်
ြတ်သက်ရသာအရြကာင်းအောရတွဖဖစ်သည်။ ေီရလှော့ချရေးလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွက အရြကာင်းအောတစ်ခုအတွက် ေည်မှန်း
ထားရသာ ဦးတည်ချက်ရတွဖဖစ်ြကြါသည်။ ေါရြမယ့်လည်း လက်ရတွ့အားဖဖင့် ယင်းဦးတည်ချက်ရတွကို ဘယ်လိုရအာင်ဖမင်
ရစမလဲ၊ ဘာလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွ ဖြုလုြ်ဖို့လိုအြ်မလဲနှင့် ဘာဖြသနာနှင့် စွန့်စားမှုရတွ ကကုံရတွ့ေနိုင်မလဲ နှိပ်ပါ

SLIDE 6 ောေီဥတုရခပာင်းလဲမှုရလှော့ြျရေးလုပ်ရောင်ြျက်များထ့ဲမှ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ

 အရောင်ခြယ်ထားရောအကွက်(၄)ကွက်ကိုနှိပ်၍ဖတ်ပါ၊ သစ်ရတာကဏ္ဍနှင့်ြတ်သက်ပြီး ေီရလှော့ချရေး
 လုြ်ရဆာင်ချက်များသည် အရြကာင်းအောတစ်ခုအတွက် ေည်မှန်းထားရသာ ဦးတည်ချက်ရတွ ဖဖစ်ြကြါသည်။ ေါရြမယ့်
လည်း လက်ရတွ့အားဖဖင့် ယင်းဦးတည်ချက်များကို ဘယ်လိုရအာင်ဖမင် ရစမလဲ၊ ဘာလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွ ဖြုလုြ်ဖို့လိုအြ်မလဲ
နှင့် ဘာဖြသနာရတွကကုံရတွ့နိုင်မလဲ

နှိပ်၍ စာပိုဒ် ၁ ကို ဖတ်ပါ  

နှိပ်၍ စာပိုဒ် ၂ ကို ဖတ်ပါ  

နှိပ်၍ စာပိုဒ် ၃ ကို ဖတ်ပါ  

နှိပ်၍ စာပိုဒ် ၄ ကို ဖတ်ပါ  

SLIDE 7 ခမန်မာနုိင်ငံ၏ ောေီဥတုေုိင်ောရောင်ေွက်ြျက်များ

ေီကိစ္စေြ်များနှင့်ြတ်သက်၍ ရမးခွန်းအချ ို့ဖဖစ်ရြါ်လာြါသည်။

 � ကမ္ဘာ့ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုတုိက်ဖျက်ရေးမှာ ဖမန်မာနုိင်ငံက ြါဝင်ရဆာင်ေွက်နုိင်ရစဖ့ုိအတွက် ေီဦးတည်ချက်ရတွကုိ ဆံုးဖဖတ်
ောမှာ ဘာအဆင့်များကုိ ရဆာင်ေွက်ဖ့ုိ လုိအြ်မလဲ၊

 � ၎င်းယင်းအချက်ရတွကုိ ြထမဦးစွာ အဲေါရတွကုိစဉ်းစားခ့ဲြါက ရဘးဖဖစ်နုိင်ရဖခအကဲဖဖတ်ဖခင်း ရတွရော ရဆာင်ေွက်ခ့ဲသလား၊

 � အဲအချက်ရတွကရော ရလှော့ချရေးလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွအတွက် သင့်ရလျာ်သလား၊

 � အဲအချက်ရတွက ရလှော့ချရေးလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွအတွက် အရကာင်းဆံုးဖဖစ်၏လား၊

 � လုိက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွအရနဖဖင့်က ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ ကကိုစားအားထုတ်ဖ့ုိ လုိအြ်တာကုိ ဘယ်အချက်
ရတွက ညွှန်ဖြထားသနည်း

 � ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုနှင့် လုိက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးဆုိင်ော အမျ ိုးသားအဆင့် လုြ်ငန်း အစီအစဉ် (NAPA) - အထက်ရဖာ်ဖြ
ြါ ရမးခွန်း (၄) ခုသည်လည်း သက်ဆုိင်ြါသည်။

SLIDE 8 ောေီဥတုရခပာင်းလဲမှုနှင့်လုိက်ရလျာညီရထွခဖစ်ရစရေးအတွက် ခမန်မာနုိင်ငံ၏ NAPA

 ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးဆိုင်ော အမျ ိုးသားအဆင့် လုြ်ငန်း
အစီအစဉ် (NAPA) ကို ကုလသမဂ္ဂောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ောမူရဘာင် ကွန်ဗင်းေှင်းမှာ တင်ဖြခဲ့ြါသည်။ တင်ဖြခဲ့ချနိ်မှာ NAPA  
မှာ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရြကာင့် ကကုံရတွ့ ေရသာထိခိုက်မှုများနှင့် ဆက်လက်ကကုံရတွ့ေနိုင်မှုရတွကို ရဖာ်ဖြထားြါသည်။ က
မ္ဘာ့ောသီဥတု ရဖြာင်းလဲမှုရလှော့ချရေးလုြ်ငန်းများနှင့် နည်းြညာများဖဖင့် ရဆာင်ေွက်ရနရသာ်လည်း ရလထုထဲ့ေှိ မှန်လုံအိမ်
ဓါတ်ရငွ့များရြကာင့် ဖမန်မာနိုင်ငံသည် ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုကုိ ဖြင်းထန်စွာ ခံစားေနိုင် ြါသည်။ ေါ့ရြကာင့် ောသီဥတုရဖြာင်းလဲ
မှုနှင့် ောသီဥတုမပငိမ်မသက်ဖဖစ်မှုတို့ရြကာင့် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုကို ရလျာ့ချနိုင်ရစေန်အတွက် လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်
ရစရေးကို လိုအြ်ြါသည်။ NAPA သည် ကဏ္ဍ (၈) ခုအတွက် ဦးစားရြးရဆာင်ေွက်ေမည့် လုြ်ငန်း (၃၂)ခုကို ရဖာ်ထုတ် သတ်မှတ်
ထားပြီး ယင်းတို့သည် အရေးတကကီးချက်ချင်းရဆာင်ေွက်ေမည့် လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစ ရေး လိုအြ်ချက်များဖဖစ်သည်။ slide 
ထဲ့မှ ကဏ္ဍ (၈) ြုကို ဖတ်ပါ၊

SLIDE 9 ခမန်မာနုိင်ငံ၏ လုိက်ရလျာညီရထွခဖစ်ရစရေး ဦးစားရပး စီမံကိန်းများ

ေင်ြန်းစာ-၈ ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ောေီဥတုေိုင်ောလုပ်ရောင်ြျက်များနှင့် စစ်ရေးခြင်း အရထာက်အကူခပုကိေိယာများ

SLIDE 2 ယြင်ေင်ကကားြ့ဲမှုများ

ေင်ြန်းစာ-၂ မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ရငွ့ အကျ ိုးသက်ရောက်မှု၊ မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ရငွ့ရတွ၊ ကမ္ဘာကကီးြူရနွး လာတာများနှင့် ောသီဥတု
ရဖြာင်းလဲမှုဆိုတာအဘယ်နည်း၊ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာ ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ောချဉ်းကြ်မှုနည်းလမ်းက ဘာ့အတွက်
ရြကာင့် အသင့်ရလျာ်ဆုံးဖဖစ်သနည်း

ေင်ြန်းစာ-၃ ကုလသမဂ္ဂောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ောမူရဘာင်ကွန်ဗင်းေှင်း၊ ကျ ိုတိုရနာက်ဆက် တွဲစာချုြ်နှင့် ြါေီသရဘာတူ
ညီချက်ရတွ၏ ေည်ေွယ်ချက်များနှင့် ညွှန်ြကားချက်ရတွက ဘာရတွလဲ ြါေီသရဘာတူညီချက်ဆိုင်ော ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရဖာ်
ရဆာင်ရေးမူရဘာင်အေ အစီေင်ခံဖခင်းအတွက် ဘာရတွလိုအြ်သလဲ

ေင်ြန်းစာ-၄ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရြကာင့် ထိခိုက်မှုများနှင့် အနာဂတ် ထိခိုက်မှုရတွ ဘာရတွဖဖစ်မလဲ၊
 နိုင်ငံတကာ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုဆိုင်ောမူရဘာင်အေ ရဆာင်ေွက် ေမည့်အောများနှင့် ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ဖြည်တွင်းမူ
ဝါေနှင့်အဖွဲ့အစည်းရတွက ဘာရတွလဲ

ေင်ြန်းစာ-၅ MRV ဆိုတာအဘယ်နည်း၊ ဘာ့ရြကာင့်လိုအြ်သနည်း ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိရဆာင်ေွက် ရနတာများနှင့် အနာဂတ်
အတွက် ဘာရတွရဆာင်ေွက်ဖို့လိုမလဲ

ေင်ြန်းစာ-၆ စဉ်ဆက်မဖြတ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုြန်တိုင်းများနှင့် ြါေီသရဘာတူညီချက်တို့ ချတိ်ဆက်ရနမှု၊ အမျ ိုးသားအဆင့်
 ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရလျာ့ချရေးနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးဆိုင်ော အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မည့် လုြ်ငန်း
အစီအစဉ်များ (NDCs) နှင့် ရစာင့်ြကည့်ဖခင်း၊ အစီေင်ခံဖခင်းနှင့် တိုင်းတာဖခင်း (MRV) တို့အတွက် လူမှုရေး၊ စီးြွားရေးနှင့် 
ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ရဘးဖဖစ်နိုင်ရဖခများနှင့် အကဲဖဖတ်ဖခင်းတို့က ဘာရတွလဲ

အဖခားရမးခွန်းများေှိရသးသလား၊ ဖြန်လည်ရဆွးရနွးဖို့ လိုအုံးမည်ထင်သလား

SLIDE 3 ေင်တန်းရမှော်မှန်းေလဒ်များ

ေီသင်ခန်းစာပြီးဆုံးေင် ေီအချက်ရတွ၊ အရြကာင်းအောရတွကို သိေှိေမည်-

 � ဖမန်မာနုိင်ငံ INDC မှ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရလှော့ချရေးဆုိင်ော အဓိကလုြ်ရဆာင်ချက်များနှင့် INDC မှ NDC သ့ုိ အကူအရဖြာင်း
ကုိ ရဖြာဖြနုိင်ေမည်၊ 

 � ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုနှင့် လုိက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးဆုိင်ော NAPA အရြကာင်းရဖြာဖြပြီး လုိက်ရလျာညီရထွ
ဖဖစ်ရစရေးအတွက် အကကံဖြုလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွ ကုိ သတ်မှတ်နုိင်ေမည်၊

 � ကုလသမဂ္ဂဖံွ့ပဖိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) ၏ MRV စစ်ရဆးရေးကိေိယာများကုိ နားလည်ေမည်၊

 � ဖမန်မာနုိင်ငံ ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရလှော့ချရေးနဲ့ လုိက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေး လုြ်ရဆာင် ချက်အချ ို့၏ ရဘးဖဖစ်နုိင်ရဖခများနှ
င့်ထိခုိက်နုိင်မှုရတွ ဆန်းစစ်ဖခင်းအရြကာင်းကုိ နားလည်ေမည်၊

 � ရစာင့်ြကည့်ဖခင်းအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ကိန်းဂဏန်းညွှန်းကိန်းများကုိ အကဲဖဖတ်နုိင်ေမည်၊

SLIDE 4 ေင်ြန်းစာ (၄) မှ INDC ေုိင်ောအရကကာင်းအောများကုိ ခပန်လည်ရေွးရနွးခြင်း

 slide ကို ဖတ်ပါ၊ အခု ေီောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရလှော့ချရေးလုြ်ရဆာင်ချက်ရတွကို အရသးစိတ် ြကည့်ြကြါစို့

SLIDE 5 INDC ောေီဥတုရခပာင်းလဲမှုရလှော့ြျရေးလုပ်ရောင်ြျက်များထ့ဲမှ ေစ်ရတာကဏ္ဍ

 Slide မှာ ပထမဦးအရောင်ခြယ်၍ ခပေထားရော အကွက်ကို နှိပ်၍ ဖတ်ပါ၊ ကနဦးအဆင့်မှာ တပြိုင်တည်းရဆာင်ေွက်
ချက်အရနဖဖင့် ဖမန်မာနိုင်ငံသည် UN-REDD အစီအစဉ်ကို အဖွဲ့ဝင်အဖဖစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သစ်ရတာဖြုန်းတီး
ဖခင်း၊ သစ်ရတာအတန်းအစားကျဆင်းဖခင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရလျာ့နည်းရစဖခင်း (REDD+) အဆင်သင့်ဖဖစ်ရေး လမ်းဖြရဖမြုံ
ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် တင်ဖြနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ြါေီသရဘာတူညီချက်အေ NDCs အစီေင်ခံစာအသစ် ရေးဆွဲတင်ဖြဖခင်း ကိစ္စအတွက်
 ထုတ်လွှတ်မှုတိုင်းတာရေးနည်းလမ်းများသည် REDD+ အေ တင်ဖြထားရသာ အစီေင်ခံ စာများနှင့် များစွာ ကိုက်ညီဖို့လိုအြ်
ြါသည်။ ေါ့အဖြင် ဖမန်မာနိုင်ငံသည် ဥရောြသမဂ္ဂ၏ သစ်ရတာ ဥြရေ စိုးမိုးမှု၊ အုြ်ချုြ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ် (FLEGT) တွင်
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ရဆာင်ေွက်သင့်ြါသည်။

SLIDE 15 အုပ်စုဖဲွ့ရောင်ေွက်ေန် အြျန်ိ

စာေားကို ဖတ်ကကည့်ပါ။

SLIDE 16 UNDP ၏ လူမှုရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရေးော စစ်ရေးခြင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်း

ဘယ်ဘက်တွင် ဇယားကွက်တွင် ပါဝင်ရောအရကကာင်းအောကုိ ဖတ်ပါ၊ စစ်ရဆးဖခင်းကို မရဆာင်ေွက်မီ ရဘးဖဖစ်နိုင်ရဖခများနှင့်
 ထင်ေှားမှုရတွကို ေှာြကည့်ြကစို့

SLIDE 17 ရေးခဖစ်နုိင်ရခြထင်ေှားမှု (ထိြုိက်မှုနှင့်ခဖစ်နုိင်ရခြ)

 ရဘးဖဖစ်နိုင်ရဖခထင်ေှားမှုသည် ၎င်း၏ထိခိုက်မှုနှင့်ဖဖစ်နိုင်ရဖခတို့ ရြါင်းစြ်ထားရသာအောတစ်ခု ဖဖစ်သည်၊ ဇယား ၂
 သည် ထိခိုက်မှုကို ရဖာ်ဖြပြီး၊ ဇယား ၃ သည် ဖဖစ်နိုင်ရဖခနှင့် ဇယား ၄ သည် ထင်ေှားမှုကို ရဖာ်ဖြသည်။ ဥပမာအခဖစ် တစ်ြုစီက 
စာေားရတွကို ဖတ်ကကည့်ပါ

 ယခုရလ့ကျင့်ခန်းလုြ်ြကမည်၊ သင်တို့အုြ်စုမှာ ရြးထားရသာစာေွက်နှင့် ောသီဥတုလုြ်ရဆာင်ချက် (၂) ကို အသုံးဖြု၍ 
လူမှုရေးနှင့်ြတ်ဝန်းကျင်ရေးောဆန်းစစ်ဖခင်းလုြ်ထုံးလုြ်နည်းကို ရဆာင်ေွက် နိုင်ရစေန်အတွက် ြုံစံကွက်ထဲ့က ရမးခွန်းများကို 
ရဖဖဆိုြါ၊ ရမးခွန်းများကို နားမလည်လှေင် ရမးဖမန်း နိုင်ပြီး ရမးခွန်းပြီးြါက အရဖဖလွှာကို လှမ်းရြးြါ၊

SLIDE 18 ေင်ြန်းစာေလဒ်များ-ေယ်လုိလုပ်ကကမလဲ

MRV အတွက် ောသီဥတုလုြ်ရဆာင်ချက်များအား စစ်ရဆးဖခင်း၏ တန်ဖိုးကို ဘယ်လိုရတွးမိ ြကသလဲ ရမးြါ။

 ေီမှာ ဦးစားရြးအဆင့် (၄) ခုေှိသည်၊ ြထမဦးဆုံး (သို့မဟုတ်) အရေးကကီးဆုံး ဦးစားရြးကဏ္ဍရတွ၏ အရသးစိတ်ရတွ
ကို slide၏ ေယ်ေက်အကွက်ကို ဖတ်ကကည့်ပါ၊ စိုက်ြျ ိုးရေး၊ ကကိုတင်သတိရြး စနစ်နှင့် သစ်ရတရတွဖဖစ်ရသာ ဦးစားရြးကဏ္ဍ 
(၃) ခုကို နှိြ်ြကည့်ြါ၊ ယင်းကဏ္ဍတစ်ခုစီမှာ ဦးစားရြးကဏ္ဍရတွကို ယာယီေန်ြုံရငွတို့နဲ့ သတ်မှတ်ထားြါသည်။

 အဲလိုဆိုရတာ့ ကဏ္ဍတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်ထားရသာ ဦးစားရြးစီမံကိန်း (၄) ခုက ဘာရတွ ဖဖစ်မလဲ၊ ဖတ်ကကည့်ပါ
အုံး၊ ေါရတွကို အဖွဲ့လိုက်တိုင်ြင်ရဆွးရနွးဖခင်း၊ ဦးတည်အုြ်စုအလိုက် ရဆွးရနွးဖခင်း၊ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ၏ အကကံဖြုချက်ရတွ
နှင့် ဆုံးဖဖတ်လို့ေြါသည်၊ NAPA မှာ လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေး ဦးစားရြးစီမံကိန်းတစ်ခုစီအတွက် စီမံကိန်းအရြကာင်းအော
ရတွ ြါဝင်ပြီး စီမံကိန်း ေည်မှန်းချက်၊ နယ်ြယ်၊ အကျ ိုးခံစားေမည့်သူများ၊ ကာလ၊ ခန့်မှန်းေန်ြုံရငွ, စီမံကိန်းအစိတ်အြိုင်း
များ၊ ရမှော်မှန်းေလေ်ြါဝင်ရသာ စီမံကိန်းမူရဘာင်၊ ရဆာင်ေွက်ေမည့်အဖွဲ့အစည်း များ၊ အရဖခခံအချက်အလက်များ၊ ောသီဥတု
လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေး အချက်အလက်များ လည်း ြါဝင်ြါသည်။ ထို့အဖြင် စွမ်းရဆာင်ေည်ဖမှင့်တင်ရေး၊ ဗဟုသုတနှင့်
 ရစာင့်ြကည့်စစ်ရဆးရေး လိုအြ်ချက်ရတွ၊ စီမံကိန်းရအာင်ဖမင်ရစဖို့ ကကုံရတွေရသာအတားအဆီးများနှင့် အကန့်အသတ်ရတွကို 
အသိအမှတ်ဖြုထားြါသည်။ စီမံကိန်းအချ ို့ကို အရသးစိတ်ြကည့်ြကြါမည်

SLIDE 10 NAPA ၏ ဦးစားရပးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ

 တစ်ြုစီကို ဖတ်ပပီး ဦးစားရြးကဏ္ဍ ၃ နဲ့ ၄ ေှိ စီမံကိန်း (၃) ခုကို ရဖြာဖြြါ၊ INDC ောသီဥတု ရဖြာင်းလဲမှုရလှော့ချရေး
လုြ်ရဆာင်ချက်ရတွထဲ့က သစ်ရတာကဏ္ဍနှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတို့တွင် ရတွ့ခဲ့ သလိုြဲ ေီဦးတည်ချက်အားလုံးဟာလည်း ရမးခွန်း
များစွာကို ဖဖစ်ရြါ်ရစြါသည်။ နှိပ်ပပီး ဖတ်ကကည့်ပါ

 ောသီဥတုရဖြာင်းလဲမှုရလှော့ချရေးနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးလုြ်ငန်းရတွအတွက် ရမးခွန်း ရတွကို ကူညီ
ရဖဖြကားောတွင် အွန်လိုင်းစစ်ရဆးရေးကိေိယာများအသုံးဖြုပြီး ေီအဆိုဖြုလုြ်ရဆာင် ချက်ရတွကို အကဲဖဖတ်ေမည်၊ အဖွဲ့
အစည်းအသီးသီးက ရေးဆွဲတည်ရဆာက်ထားရသာ ကိေိယာ အရဖမာက်အများေှိရသာ်လည်း ေီမှာငါတို့ြကည့်ေမယ့်အောသံုးခု
ကရတာ့ UNDP နှင့် World Bank မှ ကိေိယာများဖဖစ်ပြီး OECD, UNEP, UNFCC တို့မှ ဖြုလုြ်ထားရသာ ကိေိယာတို့လည်း ေှိ
ြါသည်။

SLIDE 11 UNDP Toolkit – Designing Adaptation Initiatives 

UNDP ကိေိယာ - လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးလုြ်ငန်းများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ဖခင်း၊

 ေီကိေိယာကို လိုက်ရလျာညီရထွဖဖစ်ရစရေးလုြ်ငန်းရတွ သတ်မှတ်ြုံရဖာ်ောတွင် အရဖခခံအဆင့်များ ကို ရဖာ်ထုတ်ဖို့
အတွက် UNDP က ၂၀၁၀ တွင် ရေးဆွဲခဲ့ြါသည်။ လိုအြ်ရသာ အဆင့် (၆) ဆင့်ကို သတ်မှတ်ထားပြီး လုြ်ငန်းကို အရထာက်အကူ
ဖဖစ်ရစေန် အသုံးဝင်ရသာကိေိယာများနှင့် သင့်ရလျာ်ရသာ အကိုးအကားရတွလည်း ြါဝင်ရြသည်။ အသိုင်းအဝိုင်ရတွအလိုက်
 တိုင်ြင်ရဆွးရနွးဖခင်းကို မည်သည့် လုြ်ငန်းများအတွက်မဆို အတည်ဖြုေေှိရစေန်နှင့် ရအာင်ဖမင်ရစေန် အရဖခခံကျရသာ အော
အဖဖစ် သတ်မှတ်ထားြါသည်။

SLIDE 12 ကမ္ဘာ့ေဏ်၏ MAAP

MAAP ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဖြန်ခဲ့သည်။ စာေားကို ဖတ်ကကည့်ပါ။

SLIDE 13 MAAP ကုိ လက်ြံကျင့်ေံုးခြင်း

စာေားကို ဖတ်ကကည့်ပါ။ 

SLIDE 14 UNDP ၏ စစ်ရေးခြင်းအရထာက်အကူခပုကိေိယာများ

စာေားကို ဖတ်ကကည့်ပါ။

 ေီအွန်လိုင်းကိေိယာရတွဟာ ဖဖစ်နိုင်ရဖခအေ အလွန်အသုံးဝင်ရသာအောရတွဖဖစ်ပြီး အရဖခအရန အမျ ိုးမျ ိုးအတွက် စွမ်း
ရဆာင်ေည်အမျ ိုးမျ ိုးေှိြကရြသည်။ သို့ရသာ်လည်း ထိထိရောက်ရောက် အသုံးဖြုမည်ဆိုြါက အင်တာနက်ရကာင်းရကာင်း
၊ သည်းခံမှုနှင့် မေှိရသးရသာ အထူးအချက် အလက် များလိုအြ်ြါသည်၊ ေါ့ရြကာင့် အွန်လိုင်းစစ်ရဆးရေးနည်းလမ်းများကုိ 
အသုံးဖြုတာထက် UNDP ၏ လူမှုရေးနှင့်ြတ်ဝန်းကျင်ရေးော စစ်ရဆးဖခင်းလုြ်ထုံးလုြ်နည်းကို အသုံးဖြု၍ ရလ့ကျင့်ခန်းများ
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Training Evaluation & Quizzes 
 

 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 8 
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      
 

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


