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Introduction
Myanmar is one of the most vulnerable countries 
(ထိခိိုက နစ န နိိုင တပခအရ ဆိိုြံ်း) with respect to climate change, in particular 
its coastal zone (ကမ ်းရိို်း န ်းတဒသ) , while the historic protective 
belt of mangroves has been largely lost (AYWD)

(အကက ်းအကျယ ဆိုြံ်းရ ြံ်း) . 

Objective of this study

To develop ideas (အကကြံဉ ဏ ) on how to restore, protect 
and/or develop sustainable mangrove forests (တရရ ည  ည  ြံတစမည   

ဒ တရတ  စ မြံအိုပ ချျုပ မ ) in the Ayeyarwady delta integrating their key-
role for biodiversity, ecosystems and coastal protection 
in a sustainable socio-economic setting for the local 
population (ဒေသခံပြညသ်အူတကွ် ဒေရှညတ်ညတ်ံံ့တ ံ့လမူှုစ ီးြွ ီးဒေီး) , and including 
governance aspects.

TNTY

Rakhine

AYWD



Methodology of the study

• Overview of planned activities (လိုပ ငန ်းမျ ်းကိို သိုြံ်းသပ )

• Stakeholder analysis (covering public and private parties) 
(ဆက့်ပတ့်သက့်သ/ူအဖွ ွဲ့ရတကွ  ဆန့်ျားစစ့်)

• Questionnaires for (3 Groups – Governments, NGOs and Development 

Partners, and Community Leaders/CSOs) (OPEN TYPE, not 

quantitatively) အ ပ့်စ (၃)စ အဖွင ့်ပ  စ ရများဲ့နွ့်ျားမ ောျား

• Identified stakeholders 
• Government departments mainly concerned (အစ  ျားေ)

• NGOs and Development Partners mainly involved in the AYWD in the aspect of 

mangrove restoration (အင့်ဂ ီအ  +ဖွ ွဲ့ ဖဖ ိုျားရေျားမ တ့်ဖက့်)

• Community Leaders/CSOs (CFUG, FDA & Cooperatives of Pyapon, Bogale and 

Laputta townships) (အစ အဖွ ွဲ့ရဲ့ေါင့်ျားရဆောင့်/လမူှုအဖွ ွဲ့အစည့်ျား)

• Interviewed the stakeholders identified in PERSON, VIRTUAL, FGD AND 

BY TELEPHONE (သေွာျားရေောက့်ရတွွဲ့ဆ  ၊ အွန့်လ  င့်ျား၊ အ ပ့်စ ဖွ ွဲ့ရဆျွားရနျွား၊ ဖ န့်ျား)

• Analyzed, Combined, Merged, Consolidate the results of different 

stakeholders against corresponding questions as necessary (ဆန့်ျားစစ့်၊ ရပေါင့်ျားစပ့်၊

စ စည့်ျား)



Interviews conducted

Means Attendants 

FGD 52
In Person 17
Telephone 1
Virtual 12

No. Stakeholders Frequency

1 Department of Agriculture 2

2 Department of Agriculture Land Management and Statistics 1

3 Department of Disaster Management (DDM) 2

4 Department of Fisheries 1

5 Department of Rural Development 1

6 General Administration Department (GAD) 1

7 Forest Department 4

8 Farmers group (Coop_Laputta & Pyapon) 2

9 Fishing community (FDA_Laputta & Pyapon) 2

10 Community Forestry Groups (Bogale, Laputta & Pyapon) 3

11 Pathein University (Marine science) 1

12 Mangrove Services Network MSN 1

13 Ecosystem Conservation & Community Development Initiatives (ECCDI) 1

14 Worldview International Foundation (WIF) 1

15 UNDP 1

16 GGGI 1

17 JICA 1

18 FFI 2

Means Time taken

FGD 3 hours+
In Person 1:30 – 2 hours
Telephone 1 hours
Virtual 1 - 1:30 hours



2. Key Findings

(အဓိကကျဒသ  ဒတွွေ့ ရိှချကမ်ျ ီး)



Major stakeholders in the areas of mangrove and their programs
အဓိကကျတသ  ဆက စပ ပ  သက သူမျ ်း 

Major stakeholders 
✓ Forest department (FD) and ECD under MONREC, သစ တ  ၊ ပ  ဝန ်းကျင ထိန ်းသိမ ်းတရ်း

✓ Department of Fishery (DoF), Department of Agriculture (DoA), Department of Agricultural Land 
Management and Statistics (DALMS) under MOALI, ငါ်းဉ ်းစ ်း၊ စိိုက ပျိျု်းတရ်းဉ ်းစ ်းဌ န၊ တပမစ ရင ်း

✓ Police Force and General Administration Department (GAD) under MOHA, ရ၊ဲ အတထ တထ အိုပ ချျုပ တရ်း

✓ NGOs and INGOs, 

✓ Local CSOs and as well as representatives of local communities concerned အရပ ဘက အဖ ွဲေ့အစည ်း၊ တဒသခြံကိိုယ စ ်းလ ယ 

✓ Members of Parliament, သက ဆိိုင ရ လွှ  တ   ကိိုယ စ ်းလ ယ 

✓ Yangon Green Belt Committee, အစိမ ်းတရ င  ြံ ိိုင ်းတက  မ   (ရန ကိုန )

✓ Coastal Management Committee ကမ ်းရိို်း န ်းစ မြံအိုပ ချျုပ မ တက  မ  

INGOs involving in AYWD for mangrove restoration purposes –

▪ Worldview International Foundation (mangroves), WWF (wildlife conservation)

▪ MERN (potential), (Flora and Fauna International_FFI) 



Lessons learned from the past restoration efforts

Forest Department identified the 

following reasons for the failures of 

plantation projects implemented by the 

department. စ ိုက်ခင််းတတွေမတအောင်မမင်ရတ ဲ့အချက်မျော်း

- Insufficient staff strength (ဝနထ်မ််းမလိုုံတလောက်)

- Labor scarcity (Sufficient labor 

unavailable) လိုပ်သော်းရ ော်းပ ်း

- Limited budget (တငွေတ က်းအကန ်အသတ်ရ  )

- Tending operations cannot be done 

timely (မပြုစိုထ န််းသ မ််းမခင််း လိုပ်ငန််းမျော်း အချ နမ်ီ မလိုပ်န ိုင်)

- Encroachment and disturbances
(ကျ ်းတကျေ်ာမှု၊ ဖျက်ဆ်ီးမှု)

Interviews' responses

- Short project period (စမီုံက န််းကောလတ ို)

- Not fulfilling the basic needs of local 

community properly (အတမခခုံလ ိုအပ်ချက် မ န်ကနစ်ွေော 

မမဖညဲ့်ဆည််းန ိုင်)

- Weak coordination and cooperation bet. Govt 

agencies (အစ ို်းရဌောနတတွေ ကော်း -ည  နှိုင််း+ပ ်းတပ င််းမှု-အော်းနည််း)

- Insufficient monitoring (တလဲ့လောတစောငဲ့် ကညဲ့်မှု မလိုုံတလောက်)

- CF is potential. Low awareness of 

communities on CF (အလော်းအလောရ  ၊ တေသခုံမျော်းနော်းလည်မှုနည််း) 

- Success of evidence is crucial (တအောင်မမင်မှုက ို 

သက်တသမပန ိုင်ရမယ်)

- Weak understandings and coordination of FD
(နော်းလည်မှု၊ ည  နှိုင််းတပ င််းစပ်တပ်းမှု အော်းနည််း) 



Perceptions of grassroots community and their involvement
တဒသခြံပပည သူလူထို ၏ ထင ပမင ချက မျ ်း န င   ၎င ်း ိိုို့ပါဝင မ 

✓ CFUG_Bogale and FAD_Laputta: ဘိိုကတလ်း န င   လပ  တ  မ  တဒသခြံပပည သူအစိုအဖ ဲွေ့ + 
တရလိုပ သ ်းဖ ြံွေ့ဖဖိျု်း ိို်း က တရ်းအသင ်း 

✓ Commitment on rights and privileges of local community
တဒသခြံပပည သလူူထို ၏ အခ င  အတရ်း န င   ရပိိုင ခ င  ကိို က ိကဝ  တပ်းမ ရမည ။ 

• No wishes to cut trees due to not cost effective. တ ်းမက ိုက်၊ သစမ်ခိုတခ်ျင်

• Mangrove conservation benefit to aquaculture တရလိုပ်ငန််းက ို အကျ ြု်းမပြု

• Training and experiences on nursey and plantation

establishments already received (ပျ ြု်းဥယျောဉ် + စ ိုက်ခင််းထ တထောင်မခင််း) သင်တန််းတက်ပပီ်း၊

အတတွေွေ့အကကြုုံရ  

• Growth of natural regenerations are more vigorous than

planted seedlings so we prefer assisting natural regeneration

(ANR). သဘောဝမျ ြု်းဆက်မှုက ပ ိုပပီ်းသနစ်ွေမ််း။ ၎င််းက ို အော်းတပ်းက ညီတော ပ ိုသတဘောကျ။

• Mangrove restoration through livelihood development is

warmly welcome စော်းဝတ်တနတရ်း ဖွေုံွေ့ပဖ ြု်းတ ို်းတက်မှုန  တွေ ဖက်တဆောင်ရွက်လျှင် ကက ြုဆ ို



Mangrove Projects Implemented in collaboration with International Organization  

Numbers of 

Projects

Organization Period Area

9
1. UNDP/ FAO, 2. JICA, 3. FAO, 

4. WIF
1991 – to 2017 Ayeyarwady Region 

Source: Forest Department 

Mangrove projects of under implementation in collaboration with international organizations 

Numbers of 

Projects

Organization Period Area

3 1. WIF, 2. UQ, 3. DANIDA 2017 – to 2023

Ayeyarwady Region

Rakhine State, 

Tanintharyi Region  



Major drivers of mangrove degradation and underlying causes

- Landuse Changes တမမအသိုုံ်းချမှုတမပောင််းလ မခင််း

- Agricultural expansion (legally and illegally) 
စ ိုက်ပျ ြု်းတမမချ ွေ့ထွေင်မခင််း

- Over exploitation of firewood and charcoal 

(legally and illegally) ထင််းမီ်းတသွေ်း အလွေန်အက ုံထိုတမ်ခင််း 

- Expansion of shrimp farming and fishery 

related business, salt pan (legally and illegally)
ပိုဇွေန်/ဂဏန််းကန၊် ဆော်းကွေင််း၊ င ်း/တရလိုပ်ငန််းန ငဲ့်သက်ဆ ိုင်သညဲ့် 
စ်ီးပွေော်းတရ်းလိုပ်ငန််း တ ို်းချ ွေ့လောမခင််း

- Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
(တရော်းမဝင်/မသမောတသောနည််းလမ််း င ်းဖမ််း၊ ဖမ််းဆီ်းရမ မှုသတင််းမပ ိုို့မခင််း)

- Tourism development and environmental 

pollution (ခရီ်းသွေော်းလိုပ်ငန််း+ပတ်ဝန််းကျင်ညစ်ညမ််းမှု)

- Climate change and incidences of natural 

disasters (cyclones) (ရောသီဥတိုတမပောင််းလ မှု၊ 
သဘောဝတဘ်းအနတရောယ်) 

- Poverty (ဆင််းရ နွေမ််းပ ်းမှု)

- Unharmonized policy, rules, regulations, obligations, 
tasks of government agencies (အစ ို်းရဌောနမျော်းတွေင် 
တရ ွေ့တနောက်မညီညွေတသ်ညဲ့် မ ဝ ေ၊ လိုပ်ထိုုံ်းလိုပ်နည််း၊ တ ိုို့န ငဲ့်မက ိုက်ညီသညဲ့် 
တောဝနဝ်တတရော်းမျော်း၊ အလိုပ်မျော်း)

- Weak law enforcement (ဥပတေသက်တရောက်မှုအော်းနည််း)

- Land concession for aqua- and agriculture and 

unregulated land registration (စ ိုက်+င ်း တမမတနရော ချထော်းတပ်းမှုမျော်း၊ 
မသမောတသောနည််းမဖငဲ့် တမမယောမ တ်ပိုုံတင်တပ်းမခင််း)၊ 

- Electricity Shortage (လျှပ်စစဓ် တ်အော်း မပတ်တတောက်မှု)

- Village Settlements (တကျ်းရွောမျော်း အတမခချတနထ ိုင်မှု)

- Daily consumption of firewood by million people in 

the Mega Delta and surrounding regions (All 

respondents) (လ သန််းချီပပီ်း ထင််းသိုုံ်းစွေ တနရမခင််း)

- Fishery business (Fish smoking, drying, fish and 

shrimp boiling to produce fish & shrimp paste, fish 

paste and salt) (င ်းလိုပ်ငန််း-  ကပ်တ ိုက်၊ အတမခောက်လ မ််း၊ မပြုတ်)

Major drivers အဓ ကအချက်မျော်း Underlying causes တပေါ်တပ က်ရသညဲ့် အတ ကောင််းရင််းခုံမျော်း 



Main challenges/problems in relation to mangrove protection/restoration
(ေီတရတတော ကောကွေယ်မခင််း/ မပန်လည်ထ တထောင်မခင််း တ ိုို့န ငဲ့်သက်ဆ ိုင်သညဲ့် အဓ က အခက်အခ /မပဿနောမျော်း)

- Low economic condition of higher % of local community (အမျော်းစိုက စီ်းပွေော်းတရ်းန မဲ့်ပ ်း)

- Low education and knowledge (ပညောတရ်း+ဗဟိုသိုတ န မဲ့်ပ ်း)

- Poor accessibility (သွေော်းလောတရ်းခကခ် )

- Low facilities for restoration efforts at the FD (သစ်တတောဌောနတွေင ်လိုပင်န််းအတထောက်အက မပြုသညဲ့အ်ရောမျော်း
နည််းပ ်း) 

- No access to power (national grid) in most part of the delta area (တနရောအမျော်းစိုက လျှပ်စစ်မီ်းမရ  ) 

- Inconsistency in landuse and land allocation between national and regional levels 
(မပည်တထောင်စိုန ငဲ့်တ ိုင််းတေသကကီ်း ကော်းတွေင် တမမအသိုုံ်းချမှု န ငဲ့် တမမယောချထော်းတပ်းမှု သဟဇောတ မမဖစမ်ခင််း) 

- Land ownership (တမမယောပ ိုင်ဆ ိုင်မှု) 

- Existing legal instruments of the FD (သစ်တတောဌောန ၏ လကရ်  ကျငဲ့်သိုုံ်းတနသညဲ့ ်ဥပတေပ ိုင််းဆ ိုင်ရော အချက်မျော်း) 

(တပေါ်/ဥ/လိုပ်/ညွှန်)

- Inappropriate coordination and inconsistency in terms of policy, regulations and 

implementations (မဆီတလျောသ်ညဲ့ ်ည  နှိုင််းတပ င််းစပမ်ှုမျော်း၊ မ ဝ ေ၊ ကျင်ဲ့ထိုုံ်း န ငဲ့် အတကောင်အထည်တဖေ်ာမှုမျော်း တရ ွေ့တနောက်မညီမခင််း)



Land use change (Not included in the questionnaires)

Source: Myanmar Mangrove Issues (1) by  Dr. Toe Toe

Aung, Forest Department, Ministry of Natural Resources 

and Environmental Conservation, Mangrove Synergy 

Meeting, Hanoi, Vietnam, March 18, 2019



3. Summary of Findings

(strengths, opportunities, weaknesses)
တ  ွေ့ရ ိချက အန စ ချျုပ  (အ ်းသ ချက ၊ အခ င  အလမ ်း၊ အ ်းနည ်းချက )



Strengths:
✓ Sufficient availability of mangrove areas for restoration and rehabilitation

ဒ တရတ  ပပန လည ထူတထ င ရန  တနရ လိုြံလိုြံတလ က ရ တိနပခင ်း

✓ Coastal Management Committee in place နိိုင ငြံအဆင   ပင လယ ကမ ်းရိို်း န ်း သယြံဇ   
စ မြံအိုပ ချျုပ လိုပ ကိိုင မ  တက  မ   ဖ ဲွေ့စည ်းထ ်းပခင ်း 

✓ Awareness of stakeholders on the importance of mangroves ဒ တရတ  မျ ်း ၏ 

အတရ်းကက ်းမ ကိို သက ဆိိုင သူမျ ်းမ  သတဘ တပါက န ်းလည ပခင ်း

• Mangrove friendly aquaculture already introduced ဒ တရတ  န င  သဟဇ   ပဖစ သည   တရလိုပ ငန ်း

အစပျိျု်းဖပ ်းပဖစ တနပခင ်း 

• Well experienced FD and some existing INGOs and NGOs, and even  some 
communities on mangrove restoration and rehabilitation ဒ တရတ   ပပန လည ထူတထ င ပခင ်း
အ  က  သစ တ  ဦ်းစ ်း၊ INGO & NGOs အချိျုွေ့  င  အတ  ွေ့အကကျုြံ ကကယ ဝပခင ်း 

• Strategic plans in place (NSAP, MRRP) မဟ ဗျျူဟ စ မြံချက မျ ်း ရ တိနပခင ်း 

• Willingness of stakeholders to collaborate သက ဆိိုင သူမျ ်း/အဖ ဲွေ့အစည ်းမျ ်း မ  ပ်ူးတပါင ်းတဆ င ရွက ရန  

ဆနဒရ ိတနကကပခင ်း

• Community Forestry target of the FD အစိုအဖ ဲွေ့ပိိုင သစ တ   လျ ထ ်းချက မျ ်း သစ တ  ဦ်းစ ်းဌ န  င  

ရ တိနပခင ်း 



Decision (29) of the meeting on 29.8.2019 by  Ayeyarwady Regional 
Government 
(a) Township rules to be prescribed by the respective township 

administrators of Pathein, Laputta and Pyapon district in order to 
protect encroachments, illegal cutting and illegal fish and shrimp 
farming in mangrove forests and district administrator concerned is 
responsible for supervision

(b) To prepare systematic planning for demarcation of mangrove area 



(c) To access finance 
for mangrove area 
in compliance with 
exercising financial 
procedures

Not to allocate and allow other land uses in lands of accretion 
or deposited lands for the purposes of mangrove restoration 
and to increase natural mangrove areas 

Responsible entities: Forest Department (AYWD Region)
District Administrators (Pathein, Laputta
and Pyapon) 



Opportunities:

✓ Government policy of mangrove conservation in Ayeyarwady and Yangon Regions ဧရ ဝ   န င   

ရန ကိုန   ိိုင ်းတဒသကက ်းမျ ်း  င  ဒ တရတ  ထိန ်းသိမ ်းတစ င  တရ  က ပခင ်းအ  က  အစိို်းရမဝူါဒတပေါ်ထ က လ နိိုင မည   အတပခအတနရ ပိခင ်း

✓ Increasing trend in electrical power connections of the government and road construction 

networks as well အစိို်းရ ၏ လျှပ စစ ဆက သ ယ မ  န င   လမ ်း ည တဆ က တရ်း လိုပ ငန ်းမျ ်း ပမင  မ ်းလ မည   အတပခအတန ရ တိနပခင ်း 

✓ Interests and Contribution of international organizations and donors နိိုင ငြံ က အဖ ဲွေ့အစည ်းမျ ်း န င  

အလ ျူွေ့ရ င မျ ်း ၏ စိ  ပါဝင စ ်းမ  န င   ပြံ ပိို်းကူည မ မျ ်း

✓ Promising alternative technologies to substitute fuelwood for fishery sector ငါ်းလိုပ ငန ်း  င  

ထင ်းတလ င စ အစ ်းထိို်းမည   အပခ ်းနည ်းပည မျ ်း  ိို်းပ  ်းလ တနပခင ်း

✓ Mangrove National Development Plan (developing)  by the FD သစ တ  ဦ်းစ ်းဌ န မ  တရ်းဆ ဲတနသည   

အမျိျု်းသ ်းအဆင   ဒ တရတ    ိို်း က ဖ ြံွေ့ဖဖျို်းတရ်းစ မြံချက  တပေါ်ထ က လ နိိုင ပခင ်း

✓ Designation of protected public mangrove forest in increasing trend

ဒ တရတ  ကကိျု်းပပင က က ယ တ  မျ ်း သ  မ   ဖ ဲွေ့စည ်းမ   ိို်း က မျ ်းပပ ်းလ တနပခင ်း 



Weaknesses:

• No integrated approach and weak coordination among the government agencies

အစိို်းရဌ နမျ ်းအကက ်း  င  တပါင ်းစည ်းတဆ င ရွက မ မရ ိပခင ်း န င   ည ိနှိုင ်းတပါင ်းစပ မ  အ ်းနည ်းပခင ်း 

• Overlapping and sometime contradictions in legal provisions among the government 

agencies (e.g. Unregulated issues of Form-7 lands) အစိို်းရဌ နမျ ်းအကက ်း  င  သက ဆိိုင ရ  ဥပတဒမျ ်း  င  

ပါဝင သည   အချက မျ ်းသည  ထပ တနပခင ်း၊ ရြံဖန ရြံခါ  င  ဆန  ကျင ဖ လ ပဖစ တနပခင ်း (ပိုြံစြံ ၇ တပမ မျ ်း ဥပတဒမဲ ထို  တပ်းထ ်းပခင ်း) 

• No comprehensive landuse plan at the Regional, district and township levels  ိိုင ်းတဒသကက ်းအဆင  ၊ 

ခရိိုင အဆင   န င   ဖမိျုွေ့နယ အဆင  မျ ်း  င  ရ င ်းလင ်းပပ  သ ်းသည   တပမအသိုြံ်းချမ စ မြံချက  မရ ိပခင ်း

• Weak empowerment or no mandate at the lower level of government agencies 

(centralized) တအ က တပခအဆင  မျ ်းကိို လိုပ ပိိုင ခ င  လ ဲတပ်းမ  အ ်းနည ်းပခင ်း (ဗဟိိုချျုပ ကိိုင မ မျ ်းပခင ်း) 

• Rampant agricultural expansions in Permanent Forest Estates သစ  တ  နယ တပမမျ ်း  င  

လယ ယ ချဲွေ့ထ င မ မျ ်း အမျ ်းပပ ်း ရ ိတနပခင ်း 

• Not enough capacity and resources at the govt agencies အစိို်းရဌ နမျ ်း  င  စ မ ်းတဆ င ရည  န င   အရင ်းပမစ မျ ်း 

မလိုြံတလ က ပခင ်း  



4. Suggestions and Recommendations



1/ Governance & management (1) အ ပ့်ဲ့ ိုပ့်စမီ ဲ့န  ့်ဲ့ွ မှု

1. An integrated, community based approach with local livelihoods and 
economic development is crucial, also to increase climate change 
resilience. တဒသခြံမျ ်း ၏ စ ်းဝ  တနတရ်း၊ စ ်းပ  ်းတရ်းဖ ြံွေ့ဖဖျို်း ိို်း က မ   ိိုို့ပါဝင သည   တပါင ်းစည ်းထ ်းတသ  
တဒသခြံပပည သူအတပခပပျုသည   ချဉ ်းကပ သည  နည ်းလမ ်းသည  အလ န အတရ်းကက ်းပါသည ၊ ရ သ ဥ ိုတပပ င ်းလမဲ ကိို  ိုြံို့ပပန နိိုင မ ကိိုလည ်း 
ပမ င  မ ်းတစပါသည ။ 

(Incl. community forestry, community conserved areas, community protected areas)
တဒသခြံပပည သူအစိုအဖ ဲွေ့ပိိုင သစ တ  လိုပ ငန ်း၊ တဒသခြံပပည သူထိန ်းသိမ ်းတစ င  တရ  က သည  တနရ မျ ်း၊ က က ယ ထ ်းသည   ဧရိယ မျ ်း

ALL RESPONDENTS STRONGLY AGREE AND THEIR PERCEPTION IS THAT SOLELY 
MANGROVE RESTORATION OR REHABILITATION FROM THE ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION POINT OF VIEW WILL BE IN VAIN AT THE END. 
ပ  ဝန ်းကျင ထိန ်းသိမ ်းတစ င  တရ  က တရ်းရ တထ င မ ကကည  ဖပ ်း ဒ တရတ  ပပန လည ထူတထ င ပခင ်းသက သက သည  အဆိုြံ်းသ  ၌ 
အချည ်းန  ်းသ  ပဖစ ပါမည ။ 

2. Requires (technical) support to these communities. နည ်းပည  ကညူ ပြံ ပိို်းမ တ  လိိုအပ  



1/ Governance & management (2) အ ပ့်ဲ့ ိုပ့်စမီ ဲ့န  ့်ဲ့ွ မှု

3. More capacity of and funding for the (National and Regional) Coastal 
Management Committees and the FD is required as well as better 
coordination and consistency amongst government agencies, with land use 
management as the most pressing issue.
ကမ ်းရိို်း န ်းစ မြံအိုပ ချျုပ မ တက  မ   (ပပည တထ င စို န င    ိိုင ်းတဒသကက ်း) န င   သစ တ  ဦ်းစ ်းဌ န ိိုို့၊ စိို်းရဌ နမျ ်းအကက ်း 
ပိိုမိိုတက င ်းမ န  ဲ  ည ိနှိုင ်းတပါင ်းစပ မ ၊ တရ ွေ့တန က ည ည   မ   ိိုို့အ  က  စ မ ်းတဆ င နိိုင စ မ ်း န င   ရြံပိုြံတင  လိိုအပ ၊

4. Consistent laws and regulations (incl. regional and local) and enforcement are 
indispensable for effective mangrove restoration. တရ ွေ့တန က ည ည   မ ရ ိတသ  ဥပတဒမျ ်း န င   ကျင  ထိုြံ်းမျ ်း 
( ိိုင ်းတဒသကက ်း န င   ဖမိျုွေ့နယ အဆင  မျ ်း အပါဝင ) 

“Government staff are active to take legal actions against illegal activities in CF 
areas, however, outside it is full of rampant illegal activities.”

“Most of the mangrove areas including Mangrove Reserve Forests were already 
encroached for settlement, farming and fishery”



2/ Economic & livelihood aspects စျီားပေွာျားရေျားနငှ ့်စောျားဝတ့်ရနရေျား

1. In order to achieve successful mangrove restoration, economic development and 
livelihoods are the key determining factor for effective mangrove restoration. 
Opportunities include:
• Community Forestry, incl. aqua-forestry techniques င ်းလိုပင်န််း န ငဲ့်သစ်တတော နည််းပညော

• Fishery Mangrove Reserve to protect them as breeding and feeding ground for shrimp and fishes 

င ်းလိုပ်ငန််းအတွေက် ေီတရတတော ထ န််းသ မ််းသညဲ့်နယ်တမမမျော်း

• Environmental friendly mangrove aquaculture သဘောဝဝန််းကျငန် ငဲ့်သဟဇောတမဖစ်သညဲ့ ်ေီတရတတောဆ ိုငရ်ော တရလိုပင်န််းမျော်း 

• Introduction of salt resistant crops ဆော်းငုံေဏ်ခုံန ိုင်သညဲ့် သီ်းန ုံမျော်း

• Eco-tourism သဘောဝအတမခခုံ ခရီ်းသွေော်းလိုပင်န််း

2. Attention is required for: အထ ်းဂရိုမပြုရန်

• Training and organization of communities (e.g. sustainable management, hygiene, registered 

associations) တေသခုံမျော်းက ို သင်တန််းတပ်းမခင််း န ငဲ့် စည််းရိုုံ်းမခင််း

• Creating financing options (e.g. microcredits) ရန်ပိုုံတငွေရရ  တရ်းနည််းလမ််းမျော်း တဆောင်ကျဉ််းတပ်းမခင််း (အတသ်းစော်းတငွေတချ်း)

• Market access တ ်းကွေက်ရရ  တအောင် တဆောင်ရွက်တပ်းမခင််း 

• Broader development issues such as schooling, transportation, and access to electricity, e.g. from solar

တကျောင််း၊ သယ်ယ ပ ိုို့တဆောင်တရ်း န ငဲ့် လျှပစ်စ်မီ်းရရ  တရ်း (ဥပမော-တနတရောင်မခည်) အစရ  သည်တ ိုို့က ို ကျယ်ကျယ်မပန ်မပန ် တဆောင်ရွက်တပ်းမခင််း



3/ Geography

All recommended townships, district or district mostly concentrated in Ayeyarwady Region. 

• Pyinsalu, Pyapon,  Laputta, Mawkyun, Dedaye, Kyaiklatt, 

Hainggyi to Ngayokekaung, 

• Meinmahla kyun (about 30,000 acres), Lawyne kyun and 

Pyindaye reserve forest,   in Bogalay township, 

Kyarkankywinpauk and Pyinalan reserve forests, etc. 

Drone photo taken by MERN in April, 2018



4/ Biophysical/location aspects ဇ ဝရူပ/ ည တနရ 

Options include:

1) Plantation establishment on bare lands
ကွေင််းတမပောင်စ ိုက်ခင််းတထောင်

2) Assisting Natural Regeneration (ANR) in degraded 

areas. Great advantage of mangrove is 

conservation of existing vegetation is cost 

effective and success is high. သဘောဝမျ ြု်းဆက်-အော်းတပ်းက ညီ

3) Establishing buffer areas along the rivers and main 

streams in Ayeyarwady Delta. The size of the 

buffer areas will depend on the size of the rivers 
and streams. မမစ်တချောင််းတစ်တလျှောက် ကော်းခုံနယတ်မမ

4) Using erosion control methods such as bamboo 
type, to catch silt တ ိုက်စော်းမှုထ န််းချြုပ်တရ်းနည််းလမ််းမျော်း 



5/ Development partners ဖွေုံွေ့ပဖ ြု်းတရ်း မ တ်ဖကအ်ဖွေ ွေ့အစည််းမျော်း 

1. There are ample opportunities for and potential benefits of 
mangrove restoration, in particular increasing resilience, but 
also a strong need for financial and technical assistance, both 
for government and for communities.

အခွေငဲ့်အလမ််းတတွေမျော်းမပော်း၊ အလော်းအလောရ  တ ဲ့အကျ ြု်းတကျ်းဇ ်းတတွေရ  ၊ သ ိုို့တသေ်ာ အစ ို်းရ န ငဲ့်  မပည်သ လ ထို 
န စ်ခိုလိုုံ်းမ ော တငွေတ က်းပ ိုင််း၊ နည််းပညောပ ိုင််းတတွေမ ော လ ိုအပ်ချကတ်တွေ တသချောတပ က်ရ  တန

2. A longer-term, integrated approach is essential.
တရရ ည်အတွေကအ်ော်းလိုုံ်းတပ င််းစည််းတဆောငရွ်ကသ်ညဲ့်နည််းလမ််းသည် မရ  မမဖစ်လ ိုအပ်



Thank you for your attentions and highly 
request for recommendation and suggestions

MERN


