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Lesson 9: Introduction to Sub-sector MRV (a) Energy/Transport, (b) IPPU (22 
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 - Myanmar climate change impacts (current and projected).  International climate change framework 
and relations to Myanmar policies/bodies.

Lesson 5 - MRV - why is it necessary, status in Myanmar current and future.

Lesson 6 - SDGs, the Paris Agreement, NDCs and MRV - social, economic and environmental risks and risk 
assessment.

Lesson 7 - Updates - Paris Agreement, SDGs and Risk.

Lesson 8 - Myanmar’s Climate Actions, UNDP Screening tool.

Any questions? Is a quick recap necessary?

SLIDE 3 Learning outcomes 

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

1. Recognise what is included in the Energy and Transport sub-sectors;
2. Identify MRV needed for Energy and Transport sub-sectors;
3. Recognise what is included in the IPPU sub-sector; and
4. Identify MRV needed for IPPU sub-sectors.

SLIDE 4 Recap - What is MRV?

Read/review from slide

SLIDE 5 Fuel Combustion Activities

Energy, CLICK Transport CLICK and IPPU CLICK (Industrial Processes and Product Use) can be considered 
as different sub-sectors under the fuel combustion category within climate change. In this way of organising 
emissions categories, the diagram shows the sub-sectors as being different, but from a broad climate change per-
spective there are strong inter-relationships between them.  The sub-sectors are often separated by the emissions 
they generate

Within Energy, 3 activities are identified, the main activity is Electricity and Heat Production, next is Petroleum 
Refining, and finally manufacture of solid fuels and other Energy Industries.

Transport is separated into 5 categories: aviation; road transport, railways, water –related transport, and a cate-
gory of other.

IPPU has many categories associated with mining and quarrying, production (e.g. iron and steel, paper, timber 
products, food products, leather, chemicals etc.) construction, transport and machinery.

So let’s separate these into 2 groups: Energy/Transport; and IPPU and look at them in more depth.

SLIDE 6 Importance for Non-Annex I Parties
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This slide indicates there are 3 tiers of CO2 inputs from cement production. It also shows a couple equations 
CLICK used for calculating the inputs and the information needed in those calculations.  The details are import-
ant for determining GHG emissions, this was to show how complex the monitoring part of MRV can be. 

Quality assurance and quality control activities should be implemented at several stages in the emission estima-
tion process. At the plant level, key activities include internal quality control on production data and emission 
factors, as well as documenting data and methods for reviewers. The inventory agency must ensure the accuracy 
of plant submissions as well as the compiled inventory. It is also responsible for providing documentation and 
sufficient information to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). One or 
more types of external review may also be appropriate.

SLIDE 12 Energy Sector

Within the Energy Sector there are 3 categories, 1. Fuel combustion CLICK read, 2. Fugutive emissions CLICK 
read, and 3. Carbon capture and storage (which we will not look at). Breaking down emissions into different 
sectors has the potential for confusion and overlap, so definitions are needed for clarity. Within fuel combustion 
there are 5 classes 1. Energy industries (generation of electricity, 2 Manufacturing industries, 3. Transport, and 
4 and 5 Commercial/Residential/Other. But manufacturing industries are part of IPPU so why is it here CLICK 
read these are 3 emission fields which are not included in Energy, but in the categories indicated.

I want to now focus on fuels.

SLIDE 13 IPCC Fuels and Energy Units

The table shows the IPCC classification of available fuels and their energy units, carbon content and default 
CO2. They divided fuels into Biomass, which includes wood, charcoal and biofuels, Peat which is treated as a 
fossil fuel, Solid fuels which include coal and coke (and the gases they emit), Liquid fuels which includes petrol, 
aviation fuel, diesel and LPG, Natural gas and finally, fossil fuels CLICK is an additional class. Of interest in 
determining total emissions is that CLICK CO2 emissions from biomass burning are not included in total Energy 
emissions.

The table shows the NCV or Net Calorific Value CLICK, which is the energy released as heat when a substance 
undergoes complete combustion. The low value in the table is 8.9 for Lignite and 48 for Natural gas. The 2 other 
columns, Carbon Content CLICK and Default CO2EF (Carbon dioxide emission factor) CLICK display similar 
trends, with the fuels at the top of the table having greater carbon content and hence default CO2EF value, and 
the fuels at the bottom of the table with around half the amounts for those at the top. From both an energy and 
emissions perspective, the fuels at the bottom of the table are superior.

SLIDE 14 Fuel emissions estimates (MRV) 

Read slide

SLIDE 15 How to calculate CO2 emissions?

As an example, to calculate emissions, the equation below is used.  Factors such NCV (Net calorific value) and 
EF (Emission factor need to be included) and will be provided as a generic figure or calculated from local data.  
Calculations are separate for each different type of fuel. Read slide

SLIDE 16 Road Transport

To estimate GHG emissions from road transport the following conditions apply. Read slide 

Estimates for GHG emissions from Rail are similar, however, for aviation and shipping an additional factor is 
included, International bunker or bunker fuels (see next slide)

CLICK The situation differs from country to country. CLICK In Myanmar the IPPU sector is less significant 
compared to Energy and AFOLU CLICK (diagram) the diagram shows that in 2000, Industry contributed 0.62% 
of GHG emissions, compared with 10.57% for Energy, 30.7% for Agriculture and 54.31% for Forestry. CLICK 
Notice that Transport as a separate sector is not even mentioned (it is included in Energy). But these figures are 
from 20 years ago, so it would be expected that the IPPU contribution has increased and likely will continue to 
increase CLICK F-gases (or Fluorinated gases) are a man-made source of GHGs, which can stay in the atmo-
sphere for centuries and contribute significantly to the IPPU emissions and influence total estimates. Non-annex1 
parties are not required to report on these gases. There are four types of F-gases: HFCs hydrofluorocarbons; PFCs 
perfluorocarbons; SF6 sulfur hexafluoride; and NF3 nitrogen triflouride. CLICK An estimation of IPPU emissions 
is important to find opportunities for GHG abatement currently and for future developments.

SLIDE 7 IPPU Sector

The IPPU sector includes industrial processes and product use. Industrial processes physically or chemically 
transform materials releasing GHG with two examples given. Product use: GHGs are used in products such as 
refrigerators, foams or aerosol cans note.

SLIDE 8 IPPU Sector in everyday life

Industrial processing reaches into many aspects of daily lives - read some of the examples. GHG emissions for 
each of these are well documented, as shown for some industries on the next slide, so MRV starts with moni-
toring the levels of gases that are produced.  This can be a significant task and requires specific equipment and 
knowledge.

After looking at some of the gases from those industries, one process that we will look at more closely CLICK 
is cement production. 

SLIDE 9 

Read some of the examples In metal production CO2 is often produced CLICK whereas in the electronics indus-
try, and for magnesium production CLICK it is hyrdofluorocarbons, perfluorocarbons, sulphur hexafluoride and 
other halogenated gases. Monitoring of these gases requires sophisticated equipment and expertise and will be 
guided by the IPCC, UNFCCC or the Montreal Protocol.

SLIDE 10 Cement

Cement in the form of concrete is all around us - in 2016 cement production was the source of 2.2 billion tonnes 
or 8% of global CO2 emissions – if it were a country it would be the third highest emitter after China and USA. 
Over 10 billion tonnes of concrete are used each year, the floor area of the world’s buildings is projected to double 
in the next 40 years. This means cement production is set to grow to around 5bn tonnes by 2030, a 25% increase 
from today, reaching over four times 1990 levels.

CLICK Cement production is illustrated in the diagram go through process – it starts by quarrying limestone 
which is crushed, has clay and sand added, is then heated, with pulverized coal added to produce clinker with 
gypsum added to produce cement. 

The GHG CO2 is produced in two of the stages of the process. The first is in the calcination CLICK, or burning of 
the raw materials to produce clinker (which produces 50% of the emissions and is considered as an IPPU source 
of GHG) and the second CLICK is in combustion of the fuel such as coal or gas to produce heat (which produces 
40% of the emissions and is considered as an ENERGY source of GHG). The final 10% is in the mining and 
transportation of the raw materials.

SLIDE 11 CO2 from Cement Production

http://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/englishsummary__lr_pdf.pdf
https://www.statista.com/statistics/373845/global-cement-production-forecast/
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သင်ခန်းစာ ၉ MRV ကဏ္ဍခွဲများ (က) စွမ်းအင် (ခ) IPPU နှင့် မိတ်ဆက်ခခင်း

Slide ၂ - ရှှ့ကသင်ခန်းစာများတွင် သင်ယူရေ့ောခဲ့သမျှ

အခန်း(၂)-ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့သက်ငောက်မှုဆိုတာအဘယ်နည်း၊ ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့များ၊ ကမ္ဘာကကီးပူငွေးမှု အညွှန်းကိန်းွှွ့်
 ောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှု။ 

အခန်း(၃)-ကုလသမဂ္ဂောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ောကေန်ဗွ်းေှွ်းမူငဘာွ်အတေွ်း ေည်ေွယ်ချက်များွှွ့် ြပဌာန်းချက်များ၊ ကျ ိုတို
ပရိုတိုငကာွှွ့် ပါေီသငဘာတူညီချက်။ ပါေီသငဘာတူညီချက်အေ အစီေွ်ခံ တွ်ြပေန် လိုအပ်ချက်များ။

အခန်း(၄)-ြမန်မာွိုွ်ွံောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှုဆိုးကျ ိုးများ(လက်ေှိအငြခအငနွှွ့် အနာဂတ်ခန့်ဖန်းချက်)၊ အြပည်ြပည်ဆိုွ်ော 
ောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှုမူငဘာွ်ွှွ့် ြမန်မာွိုွ်ွံ၏ မူဝါဒများဆက်ွွှယ်ချက်များ။

အခန်း(၅)-ငစာွ့်ကကည့်ြခွ်း၊ အစီေွ်ခံတွ်ြပြခွ်းွှွ့် အတည်ြပုြခွ်း (MRV) လိုအပ်ြခွ်းအငကကာွ်း၊ ြမန်မာွိုွ်ွံ၏ လက်ေှိ ှွွ့်
 အနာဂတ်အငြခအငန

အခန်း(၆)-ငေေှည်စဉ်ဆက်မြပတ်ဖေံဖဖိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုွ်များ၊ ပါေီသငဘာတူညီချက်၊ NDCs ွှွ့် MRV၊ လူမှုငေး၊ စီးပေားငေးွှွ့် 
ပတ်ဝန်းကျွ်အငပါ်အွ္တေယ်သက်ငောက်မှုွှွ့် အွ္တောယ်များကို ဆန်းစစ်ြခွ်း၊

အခန်း(၇)-ငနာက်ဆုံးအငြခအငနများ-ပါေီသငဘာတူညီချက်၊ SDGs ွှွ့် Risk

အခန်း(၈)-ြမန်မာွိုွ်ွံ၏ောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှုဆိုွ်ောလှုပ်ေှားငဆာွ်ေွက်မှုများ၊ UN Screening tool

ငမးခေန်းများငမးေန်ေှိပါသလား။ ြပန်ဖပီးငြပာြပဖို့လိုငသးသလား။

Slide ၃ သင်ယူပြီးရနာက် ရမျှာ်မှန်းှေဒ်များ

ဤသွ်ခန်းစာဖပီးဆုံးဖပီးငနာက် သွ်အငနြဖွ့် 

။  ၁ စေမ်းအွ်ွှွ့် သယ်ယူပ့ုိငဆာွ်ငေးကဏ္ဍခေတဲေွ  ်ပါဝွ်သည့် အငကကာွ်းအောများကုိ သိေိှြခွ်း၊

။  ၂ စေမ်းအွ်ွှွ့် သယ်ယူပ့ုိငဆာွ်ငေးကဏ္ဍခေအဲတေက် လုိအပ်ငသာ MRV ကုိ ခေြဲခားစိစစ်ြခွ်း၊

။  ၃ IPPU ကဏ္ဍတေွ  ်ပါဝွ်သည့် အငကကာွ်းအောများကုိ သိေိှြခွ်း၊

။  ၄ IPPU ကဏ္ဍခေအဲတေက် လုိအပ်ငသာ MRV ကုိ ခေြဲခားစိစစ်ြခွ်း၊

Slide ၄-Recap-What is MRV?

Slide ပါအငကကာွ်းအောများကို ဖတ်ရှု/သုံးသပ်ြခွ်း

Slide ၅- Fuel combustion activities

 စေမ်းအွ် click သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေး click IPPU များကို မတူညီငသာကဏ္ဍများအြဖစ် ောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှုအတေွ်း
 ငလာွ်စာငလာွ်ကျွမ်းမှုအမျ ိုးအစား (fuel combustion category) ငအာက်တေွ် သတ်မှတ်ွိုွ်ပါသည်။ ထုတ်လွှတ်မှု အမျ ိုး
အစားများကို စုစည်းြခွ်းအားြဖွ့် ပုံတေွ်ြပထားသည့်အတိုွ်းကဏ္ဍခေဲများ ကေဲြပားငနပါသည် သို့ငသာ် ောသီဥတုငြပာွ်းလဲမှု
ရှုငထာွ့်မှကကည့်ငသာ် ၄ွ်းတို့အကကား ဆက်သေယ်မှုအားငကာွ်းပါသည်။ ၄ွ်းတို့ထုတ်လွှတ်မှုအငပါ်မူတည်၍ ကဏ္ဍခေဲများကို 
ခေဲြခားထားပါသည်။

 စေမ်းအွ်ကဏ္ဍအတေွ်း activities ၃ ခုခေဲြခားထားပါသည်။ key activities သည် လျှပ်စစ်ွှွ့် အပူ ထုတ်လွှတ်မှု၊ 
ငနာက်တစ်ခုက ငေနံသန့်စွ်ြခွ်းွှွ့် ငနာက်ဆုံး အစိုွ်အခဲငလာွ်စာများွှွ့် အြခားစေမ်းအွ် စက်ရုံများ၊ သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေး
ကဏ္ဍကို ငလငကကာွ်း၊ ကုန်လမ်းပို့ငဆာွ်ငေး၊ မီးေထား၊ ငေငကကာွ်းပို့ငဆာွ်ငေးွှွ့် အြခား ဟူ၍ ၅ မျ ိုး ခေဲြခားထားပါသည်။

 IPPU မှာ အမျ ိုးအစားများစော ခေဲြခားထားဖပီး သတ္တုတူးငဖာ်ြခွ်းွှွ့်ငကျာက်ထုတ်လုပ်ြခွ်း၊ ထုတ်လုပ်မှုများ အငနြဖွ့်
 (ဥပမာ-သံွှွ့်စတီးလ်၊ စက္ကူ၊ သစ်သားထုတ်လုပ်ြခွ်း၊ အစားအစာထုတ်လုပ်ြခွ်း၊ သားငေွှွ့် ဓာတုပစ္စည်းများစသြဖွ့်) 
ငဆာက်လုပ်ငေး၊ သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေးွှွ့် စက်ပစ္စည်းများ၊စေမ်းအွ်/သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေးွှွ့် IPPU ကို ွှစ်မျ ိုးခေဲြခား၍ ငသချာ
ငလ့လာကကည့်ကကပါစို့။

SLIDE 17 Summary

Read slide. GHG emission estimates for Energy and Transport are much simpler than for IPPU. 

SLIDE 18 Recommendations

Read slide.

SLIDE 21 Helpful Sources of Information

1. UNFCCC Handbook on MRV for Developing Countries
2. World Resources Institute: MRV 101
3. CDKN Quick-Start Guide to MRV
4. GGGI 2019 Developing sectoral MRV systems in Myanmar for IPPU & AFOLU sectors

https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/non-annex_i_mrv_handbook.pdf
https://www.wri.org/publication/mrv-101-understanding-measurement-reporting-and-verification-climate-change-mitigation
https://www.cdkn.org/ndc-guide/book/planning-for-ndc-implementation-a-quick-start-guide/measuring-reporting-and-verification/
https://gggi.org/mrv-afolu-and-ippu-sectors-workshop-conducted-on-29-30-august-in-nay-pyi-taw/
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 ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ်ကို လုပ်ွန်းစဉ်၏ အဆွ့်ွှစ်ခုက ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ မီးဖုတ်ြခွ်းလုပ်ွန်းစဉ်
 Click (သို့မဟုတ်) clinker ထုတ်လုပ်ေန် ကုန်ကကမ်းများငလာွ်ကျွမ်းြခွ်း (၅၀% ထုတ်လွှတ်ဖပီး ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့၏ IPPU 
အေွ်းအြမစ်ြဖစ်ပါသည်)၊ ဒုတိယအငနြဖွ့် Click အပူထုတ်လုပ်ေန် ငလာွ်စာငလာွ်ကျွမ်းြခွ်းြဖစ်ပါသည် (၄၀% ထုတ်လွှတ်
ဖပီး ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့၏ စေမ်းအွ်ကဏ္ဍအေွ်းအြမစ်ြဖစ်ပါသည်)၊ ကျန်ငသာ ၁၀%ကငတာ့ ကုန်ကကမ်းများ၏ သတ္တုတူးငဖာ်ြခွ်း
ွှွ့် သယ်ယူပို့ငဆာွ်ြခွ်းအတေက် ြဖစ်ပါသည်။

Slide- ၁၁ CO2 from cement production

 ဤအပိုွ်းတေွ် ဘိလပ်ငြမထုတ်လုပ်ြခွ်းမှ ကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ်ထေက်ေှိမှုကို တေက်ချက်ောတေွ် အဆွ့် ၃ ဆွ့်ေှိ
ငကကာွ်း ငဖာ်ြပထားပါသည်။ ညီမျှြခွ်းွှစ်ခုြဖွ့် ငဖာ်ြပထားပါသည် Click အဆိုပါတေက်ချက်မှုတေွ် လိုအပ်ငသာ သတွ်း
အချက်အလက်များကို တေက်ချက်ေန် ညီမျှြခွ်းွှစ်ခုကို အသုံးြပုထားပါသည်။

 ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု တေက်ချက်ွိုွ်ေန်အတေက် အငသးစိတ်ငဆာွ်ေွက်မှုသည်အငေးကကီးပါ သည်၊ MRV ၏ 
ငစာွ့်ကကည့်ြခွ်းအပိုွ်း မည်မျှရှုပ်ငထေးသည်ဆိုတာ ြပသငနပါသည်။

အေည်အငသေးအာမခံချက်ွှွ့် ထိန်းချုပ်ြခွ်း (Quality assurance and Quality control) ငဆာွ်ေွက်ချက်များကို ထုတ်လွှတ်
မှုတေက်ချက်သည့်လုပ်ွန်းစဉ်များ၏အဆွ့်တိုွ်းတေွ် အငကာ ်ွအထည် ငဖာ်သွ့်ပါသည်။ စက်ရုံအဆွ့်တေွ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ
ွှွ့် Emission factor အငပါ် အေည်အငသေး ထိန်းချုပ်ြခွ်း၊ အချက်အလက်များ မှတ်တမ်းထားြခွ်းွှွ့် သုံးသပ်သူများအတေက် 
နည်းလမ်းများသည် အဓိကငဆာွ်ေွက်ချက်များြဖစ်ပါသည်။ 

 စစ်တမ်းငကာက်ယူသည့်အဖေဲ့သည် စက်ရုံအငေအတေက်တိကျမှုွှွ့် စစ်တမ်းငကာက်ယူြခွ်းွှွ့် လိုက်ငလျာညီငထေ
 ေှိငစေမည်ြဖစ်ပါသည်။ UNFCCC သို့ မှတ်တမ်းများွှွ့် ြပည့်စုံလုံငလာက်ငသာ သတွ်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးငပးေန်လည်း 
တာဝန်ေှိပါသည်။ ြပွ်ပမှသုံးသပ်ြခွ်း (external review) တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုငသာအမျ ိုးအစားများလည်း သွ့်ငလျာ်
ပါသည်။

Slide-၁၂ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ

 စေမ်းအွ်ကဏ္ဍတေွ် အမျ ိုးအစား ၃ မျ ိုး ေှိပါသည်။ ၁-ငလာွ်စာငလာွ်ကျွမ်းြခွ်း click ၂- fugitive emission click ဖတ်
ပါ၊ ၃-carbon capture and storage ထုတ်လွှတ်မှုများ (emissions) သည် မတူညီငသာကဏ္ဍများတေွ် ရှုပ်ငထေးမှု ထပ်ငနမှုများ
ေှိပါသည်။ ဒါငကကာွ့်အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များကို ခေဲြခားငပးေန်လိုအပ်ပါသည်။ ငလာွ်စာငလာွ်ကျွမ်းြခွ်း (Fuel combus-
tion) တေွ် အဆွ့်အတန်း ၅ မျ ိုးေှိပါသည်-၁-လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ၊ ၂-ကုန်ငချာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ွန်း
များ၊ ၃-သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေး၊ ၄ ွှွ့် ၅- Commericial/ resenditial/Other။ သို့ငသာ် ကုန်ငချာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသည်
 IPPU ၏ အစိတ်အပိုွ်းများြဖစ်ကကသည် ဒါကို Click ဒီငနောမှာဖတ်ွိုွ်ပါသည်။ ဤအောများသည်  စေမ်းအွ်ကဏ္ဍတေွ် မပါဝွ်
ငသာ ထုတ်လွှတ်မှု နယ်ပယ် ၃ ခု ြဖစ်ပါသည်။

Slide- ၁၃ IPCC Fuels and Energy Units

 IPCC အေ ခေဲြခားထားသည့် ေေှိွိုွ်ငသာငလာွ်စာများွှွ့် ၄ွ်းတို့၏စေမ်းအွ်ယူနစ်၊ ကာဗေန်ပါဝွ်မှုပမာဏ ွ ှွ့် ကာဗေန်ဒိုွ်
ငအာက်ဆိုဒ်တို့ကို ဇယားတေွ် ြပထားပါသည်။ ထွ်း၊ မီးငသေးွှွ့် ဇီဝငလာွ်စာများ ပါဝွ်ငသာ Biomass၊ ငကျာက်ြဖစ်ရုပ်ကကွ်း
အြဖစ် သတ်မှတ်ထားငသာသစ်ငဆေး၊ ငကျာက်မီးငသေးွှွ့် ကုတ်မီးငသေး ပါဝွ်ငသာ အစိုွ်အခဲ ငလာွ်စာများ (သူတို့ထုတ်
လွှတ်လိုက်သည့်ဓါတ်ငွေ့များ)၊ ဓါတ်ဆီ၊ ငလယာဉ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီွှွ့် LPG ွှွ့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပါဝွ်သည့် အေည်ငလာွ်စာများ
ွှွ့် ငနာက်ဆုံး ငကျာက်ြဖစ်ရုပ်ကကွ်းငလာွ်စာများ click ကငတာ့ အပိုအမျ ိုးအစားြဖစ်ပါသည်။ စုစုငပါွ်းထုတ်လွှတ်မှု (total 
emissions) ကို တေက်ချက်သည့်အခါ click Biomass ငလာွ်ကျွမ်းြခွ်းမှထေက်လာငသာ ထုတ်လွှတ်မှုသည် total energy emis-
sion တေွ် မပါဝွ်ပါ။

 NCV သို့မဟုတ် Net Calorific Value Click အောဝတ္တုများအြပည့်အဝ ငလာွ်းကျွမ်းငသာအခါထုတ်လွှတ်သည့် အပူ
စေမ်းအွ်ကို ဇယားတေွ် ြပထားပါသည်။ဇယားတေွ် တန်ဖိုးအနိမ့်ဆုံးမှာ Lignite အတေက် ၈.၉ ြဖစ်ဖပီး သဘာဝဓါတ်ငွေ့အတေက်
 ၄၈ ြဖစ်ပါသည်။ အြခားအတို ်ွများတေွ် ကာဗေန်ပါဝွ်မှု ပမာဏ click ွှွ့် default CO2Ef (ကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု
ကိန်းငသ) click သည် ဇယားထိပ်မှာေှိငသာ ငလာွ်စာတေွ် ကာဗေန်ပါဝွ်မှုပမာဏများြပားဖပီး default CO2 တန်ဖိုးွှွ့် ဇယား
 ငအာက်ငြခမှာေှိငသာ ငလာွ်စာများသည် ထိပ်မှာေှိသည့် ငလာွ်စာများထက် တစ်ဝက်ခန့်သာေှိသည့် တူညီလုနီးပါးြဖစ်

Slide ၆-ရနာက်ဆက်တဲွ(၁)တွင်မြါဝင်ရသာ နုိင်ငံများအတွက် အရှးြါမှု 

 Click ွိုွ်ွံအလိုက် အငြခအငနများ ကေဲြပားြခားနားပါသည် Click ြမန်မာွိုွ်ွံတေွ် IPPU ကဏ္ဍသည် စေမ်းအွ်ကဏ္ဍ
ွှွ့် AFOLU ကဏ္ဍတို့ွှွ့်ွှိုွ်းယှဉ်ပါက အနည်းွယ်သာေှိပါသည်။ click ပုံတေွ်ြပထားသည့် အတိုွ်း ၂၀၀၀ ခုွှစ်တေွ် ဖန်လုံအိမ်
ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုအငနြဖ ့ွ် စက်မှုကဏ္ဍမှ ၀.၆၂ %၊ စေမ်းအွ်ကဏ္ဍမှ ၁၀.၅၇%၊ စိုက်ပျ ိုးငေးကဏ္ဍမှ ၃၀.၇% ွှွ့် သစ်ငတာ
ကဏ္ဍမှ ၅၄.၃၁% ြဖစ်ပါသည်။ Click မှတ်သားေမှာ ကငတာ့ သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေးကဏ္ဍကို သီးြခားငဖာ်ြပထားြခွ်းမဟုတ်ဘဲ
 စေမ်းအွ်ကဏ္ဍတေွ်ထည့်သေွ်း ငဖာ်ြပထားပါသည်။ သို့ငသာ် ဒီအချက်အလက်များသည် လေန်ခဲ့ငသာ ွှစ်၂၀ ခန့်က ြဖစ်ငသာ
 အတေက်ငကကာွ့် IPPU ကဏ္ဍတိုးတက်များြပားလာသလို ဆက်လက်ဖပီးငတာ့လည်း တိုးလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ Click F gas 
များသည် လူတို့ ဖန်တီးမှုငကကာွ့်ြဖစ်သည့် ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ြဖစ်ပါသည်၊ ငလထဲမှာ ဆယ်စုွှစ်များစော တည်ေှိငနွိုွ်ဖပီး IPPU 
ကဏ္ဍ၏ ထုတ်လွှတ်မှုကို များြပားငစဖပီး စုစုငပါွ်းထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းများ ြပားငစပါသည်။ ငနာက်ဆက်တေဲ(၁)တေွ် မပါဝွ်
ငသာ ွိုွ်ွံများအငနြဖွ့် အဆိုပါဓါတ်ငွေ့များအတေက် အစီေွ်ခံတွ်ြပေန် မလိုအပ်ပါ။ F gas အမျ ိုးအစား (၄)မျ ိုးေှိဖပီး ၄ွ်းတို့မှာ 
ဟိုက်ဒရိုဖလူရိုကာဗေန်၊ ပါဖလူရို ကာဗေန်၊ ဆာလဖာဟက်ဇာဖလူရိုရိုက်ွှွ့် ွိုွ်ထရိုဂျွ်တေိုွ်ဖလူရိုရိုက် တို့ြဖစ်ပါသည်၊ Click IIPU 
ကဏ္ဍ၏ ထုတ်လွှတ်မှု (Emission) ကိုတေက်ချက်ောတေွ် လက်ေှိွှွ့် အနာဂတ်ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ငေးအတေက် ထုတ်လွှတ်မှုငလျာ့ကျ
ငေးအတေက် အခေွ့်အလန်းများကို ေှာငဖေငဖာ်ထုတ်ေန် အငေးကကီးပါသည်။

Slide ၇- IPPU ကဏ္ဍ

IPPU ကဏ္ဍတေွ် Industrial processes ွှွ့် Product Use တို့ ပါဝွ်ပါသည်။

 � စက်ရံုလုပ်ွန်းများ Physically or Chemically လည်ပတ်ြခွ်းလုပ်ွန်းစဉ်များမှ ထေက်ေိှလာငသာ ဖန်လံုအိမ်ဓါတ်င ေ့ွ ထုတ်
လွှတ်မှု။

 � Product use ဆုိသည်မှာ ဖန်လံုအိမ်ဓါတ်င ေ့ွ များကုိ ငေခဲငသတ္တာများ၊ ငေြမှပ်များ၊ ငလဖိအားြဖွ့်မှုတ်ငပး ွုိွ်ေန်စီမံထား
ငသာဗူးများက့ဲသ့ုိငသာ product များတေွ  ်အသံုးြပုြခွ်း။

Slide-၈ IPPU Sector in everyday life

 Industrial processing သည် ငန့စဉ်အသုံးြပုငသာပစ္စည်းကိေိယာများတေွ် ငတေ့ေှိွိုွ်ပါသည်။ ဥပမာအချ ို့ကို ဖတ်ပါ
။ ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကို ငကာွ်းစောမှတ်တမ်းထားေှိပါသည်။ လာမည့် slide တေွ် စက်ရုံအချ ို့တေွ် ထုတ်လွှတ်
ငသာဓါတ်ငွေ့များ ငစာွ့်ကကည့်ြခွ်းငကကာွ့် MRV စတွ် ငဆာွ်ေွက် ခဲ့ပါသည်။ စက်ရုံများမှ ဓါတ်ငွေ့အချ ို့ကို ကကည့်ဖပီးငနာက် 
click ဘိလပ်ငြမထုတ်လုပ်မှုကို ငတေ့ေှိွိုွ်ပါသည်။

Slide-၉

 ဥပမာအချ ို့ကိုဖတ်ကကည့်ပါ။ သတ္တုထုတ်လုပ်ြခွ်းတေွ် ကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ်ငတေထုတ်လွှတ်မှု Click လျှပ်စစ်စက်ရုံ
များွှွ့် magnesium ထုတ်လုပ်ြခွ်း click တို့မှ ဟိုက်ဒရိုဖလူရိုကာဗေန်၊ ပါဖလူရိုကာဗေန်၊ ဆာလဖာဟက်ဇာဖလူရိုရိုက်ွှွ့် အြခား
 ငဟလေန်ဓါတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ပါသည်။ အဆိုပါဓါတ်ငွေ့များကို monitor လုပ်ေန်အတေက် IPCC, UNFCCC ွှွ့် Monteral 
Protocol တို့၏  ရှုပ်ငထေးငသာကိေိယာများွှွ့် ကျွမ်းကျွ်မှုလိုအပ်ပါသည်။

Slide-၁၀ ဘိေြ်ရခမ

 ဘိလပ်ငြမကို ကျွွ်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျွ်ေှိ ကေန်ကေစ်ထဲတေွ်ငတေ့ေှိေပါသည်- ၂၀၁၆ ခုွှစ် ဘိလပ်ငြမထုတ်လုပ်မှုသည်
 ကမ္ဘာ့ကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၈% (သို့မဟုတ်)ကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ် တန်သန်းငထာွ်ငပါွ်း ၂.၂  ြဖစ်ပါသည်
။ ဘိလပ်ငြမမှကာဗေန်ဒိုွ်ငအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုသည် တရုတ်ွှွ့် အငမေိကန်ဖပီးလျှွ် တတိယထုတ်လွှတ်မှုအများဆုံးြဖစ်
ပါသည်။ ွှစ်စဉ် ကေန်ကေစ်တန်သန်းငပါွ်း ၁၀ ငကျာ်ြဖစ်ဖပီး လာမည့်ွှစ်ငပါွ်း ၄၀ ခန့်တေွ် ွှစ်ဆခန့် ြဖစ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်း
ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၃၀ တေွ် ဘိလပ်ငြမထုတ်လုပ်မှုသည် တန်သန်းငပါွ်း ၅ တိုးလာမည်ြဖစ်ဖပီး လက်ေှိထက် ၂၅ % 
ွှွ့် ၁၉၉၀ အဆွ့်ထက် ၄ ဆ တိုးလာမည်ြဖစ်ပါသည်။

 Click ဘိလပ်ငြမထုတ်လုပ်မှုကို ပုံတေွ်ြပထားပါသည်-လုပ်ွန်းစဉ်အလိုက်ကကည့်မည်ဆိုပါက ကကိတ်ခေဲ ထားငသာ
 ထုံးငကျာက်ထဲသို့ ေွှံ့ငစးွှွ့် သဲငပါွ်းထည့်ကာ အပူငပးဖပီးငနာက် ငကျာက်မီးငသေး ကကိတ်ထည့်ဖပီး ကလွ်ကာထုတ်လုပ်ကာ 
gypsum ငော၍ ဘိလပ်ငြမထုတ်လုပ်ပါသည်။
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Training Evaluation & Quizzes 
 

 

Name  
Workshop/training title Climate Change MRV lesson 9 
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. What is an F gas? 

.............................................................................................................................................................................. 
2. For the IPPU sector, emissions come from 2 possible sources. Please name them. 

.............................................................................................................................................................................. 
3. Please name three manufacturing industries that may produce GHG emission. 

.............................................................................................................................................................................. 
4. What is the most significant GHG produced by the Metal Industry? 

.............................................................................................................................................................................. 
5. What are the 2 products from the calcination process in cement production? 

.............................................................................................................................................................................. 
6. What is a fugitive emission? 

.............................................................................................................................................................................. 
7. Of the liquid fuel group, from a climate change perspective, what are the best and the worst fuels, and why? 

.............................................................................................................................................................................. 
8. Please provide the formula for calculating CO2 emissions from fuel. 

.............................................................................................................................................................................. 
9. Does the Energy sector include both stationery and mobile fuel combustion? 

.............................................................................................................................................................................. 
10.  If relevant data is available, which calculation method provides the most accurate estimate of emissions? 

.............................................................................................................................................................................. 
 

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. 

ငသာ လမ်းငကကာွ်းကို ြပသငနပါသည်။ စေမ်းအွ်ွှွ့်ထုတ်လွှတ်မှု (emission) ွှစ်ခုစလုံး အငပါ်မူတည်၍ ကကည့်လျှွ် ဇယား
ငအာက်ငြခမှာေှိငသာ ငလာွ်စာများသည် သာလေန်ငကာွ်းမေန်ပါသည်။

Slide - ၁၄ Fuel Emission Estimates (MRV)

Slide ကို ဖတ်ပါ။

Slide-၁၅ How to calculate CO2 emission?

ဥပမာငနြဖွ့် ထုတ်လွှတ်မှုကိုတေက်ချက်ေန် ငအာက်ပါ ညီမျှြခွ်းကို အသုံးြပုပါသည်။ NCV ွှွ့် EF တန်ဖိုး စသည့် ကိန်းငသ
တန်ဖိုးများ ွှွ့် ငယဘုယျညီမျှြခွ်း သို့မဟုတ် local data မှ တေက်ချက်မှုတစ်ခုကို ငထာက်ပံ့ငပးပါလိမ့်မည်။ Slide ကို ဖတ်ပါ။

Slide- ၁၆ Road Transport

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေးမှ ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့တေက်ချက်ေန် ငအာက်ငဖာ်ြပပါအငြခအငနများကို အသုံးြပုေပါမည်။ Slide 
ကို ဖတ်ပါ။ 

မီးေထားသယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေးကငန ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့တေက်ချက်ြခွ်းသည်လည်း တူညီလုနီးပါးြဖစ်ပါ သည်။ သို့ငသာ်
 ငလငကကာွ်းွှွ့် သငဘောသည် အပိုအချက်အလက်အငနြဖွ့် ပါဝွ်ပါသည် international bunker ွှွ့် bunker fuels (လာ
မည့်slide ကို ကကည့်ပါ)။

Slide-၁၇- အနှစ်ချုြ်

Slide ကို ဖတ်ပါ။ စေမ်းအွ်ွှွ့် သယ်ယူပို့ငဆာွ်ငေးကဏ္ဍမှ ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့တေက်ချက်ြခွ်းသည် IPPU ကဏ္ဍထက် ပို၍ရိုးေှွ်း
ပါသည်။
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LESSON 9: ANSWER KEY

1. Slide 20: Fluorinated gas

2. Slide 7: 1. Industrial Processes, 2. Product Use

3. Slide 5: Iron and Steel…+13……….to Non-specified Industry

4. Slide 9: CO2

5. Slide 11: CaO+CO2

6. Slide 12: accidental (e.g. leaks) or intentional releases of gas (e.g. venting) from pressurized equipment 

contributing to air pollution

7. Slide 13: worst-Residual Fuel Oil, best-Motor gasoline. Higher NCV and lower Carbon content

8. Slide 15: CO2 emissions = Amount of Fuel*NCV*EF

9. Slide 17: yes

10. Slide 14: SA – Sectoral Approach 

Follow our activities on 
Facebook and Twitter

www. gggi.org


