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“ေျမပ ိ ုင ္ဆိ ုင ္မ ႈ ၊ တည္တံ ့ခ ိ ုင ္ ၿမ ဲသည့ ္ ေျမအသံ ု းခ ်မ ႈႏ ွင ့ ္  
မိသားစ ုတစ္ႏ ိ ုင ္တစ္ပ ိ ုင ္ စိ ုက္ပ် ိ ဳ းေမ ြ း ျမဴေရးတိ ု ႔အား ျမ ႇင ့ ္တင္ရန ္” 
ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံေတာ္အား ေဆာ္ ၾသျခင ္ း 

 
ေၿမယာအေရးလႈပ ္ရ ွားသူမ်ားကြန ္ယက္ (Land in our hands) 

လူတိ ုင ္ းအတြက္ စားနပ ္ရ ိကၡာ ရရွ ိေရး 
 
 
အေသးစားလယ္သမားမ်ား ၊ ေရလုပ ္သားမ်ား ၊ သစ္ေတာထဲတြင ္ေနထိ ုင ္သူမ်ား ၊ 
ေက်းလက္ေန အမ် ိ ဳ းသမီးမ်ား ၊ ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ားႏ ွင ့ ္ တိ ုင ္ းရင ္ းသား 
ရပ္ရ ြာလူထုမ်ား၏ ေျမယာပိ ုင ္ဆိ ုင ္ခ ြင ့ ္မ ်ားအား ျမ ႇင ့ ္တင္ေပးရန္ ၊ 
ကာကြယ္ေပးရန္ ၊ ေလးစားရန္ႏ ွင ့ ္ ျဖည့ ္ဆည္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စ ု 
သမၼတျမန္မာႏ ိ ုင ္င ံေတာ္၏ အစိ ု းရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏ ွင ့ ္ တရားေရးအဖြ ဲ ႕တု ိ ႔အား 
ေဆာ္ ၾသျခင္ း။ 
 
၂ဝ၁၄ ခုႏ ွစ ္ ၊ ေအာက္တိ ုဘာလ ၁၆ ရက္ 
 
နိဒါန ္ း - ကၽြႏ ု ္ပ ္တိ ု ႔ မည္သူ ျဖစ ္သည္ႏ ွင ့ ္ ဤေၾကျငာခ်က္အား ျပ ဳလုပ ္ရသည္ ့ 
အေၾကာင္းရင ္ း 
 
� ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည့္ 
ေၿမယာအေရးလႈပ ္ရ ွားသူမ်ားကြန ္ယက္ (Land in our hands) သည္ 
“ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာေန႔” အား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရင္း က်င္းပပါသည္။ 

 
� က်ြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေန႔အား ျပည္ေထာင္စုအႏံွ႔ရိွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား 
စားနပ္ရိကၡာ ျဖည့္ဆည္းေကၽြး ေမြးသည့္ ဤႏုိင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ၏ 
ေက်ာ႐ုိးျဖစ္ေသာ အေသးစား လယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ သစ္ေတာထဲတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ား၊ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုတုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑အား အသိအမွတ္ျပဳ၊ 
သတိတရ တန္ဖုိးထားသည့္ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင့္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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ျပႆနာ 
 
� ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လက္ရိွဒီမုိကရက္တစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏  စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳမႈ အမည္ခံကာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မွဳ လႊဲေျပာင္းျခင္း 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ၾကီးမားသည့္အတုိင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား 
ပုိမုိျမင့္တက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ထုိသုိ႕ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ားစုမွာ 
ေျမလြတ္ေျမရုိင္း  သို႔မဟုတ္ ပလပ္ေျမ ေျမမ်ားအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း 
အျဖစ္အပ်က္အမ်ားစုတြင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အသုံးျပဳမႈ အေပၚ 
ထိခုိက္မႈမ်ား ေတြ႕ရိွရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ - အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ 
ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္တည္ရွင္သန္ျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး 
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ေျမယာႏွင့္ေရ အရင္းအျမစ္တုိ႔  ဆုံး႐ံႈးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွသည္။ ရလဒ္မွာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဆုံး႐ံႈးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အပ်က္ သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႀကီးထြားလာသည္႕အျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ႏွင့္ မိမိရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ 
မိမိျပည္သူမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ဆုံး႐ံႈးေစသည္။ 

 
� ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆုိး္ျဖစ္ေစသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ 
ရာမူေဘာင္မ်ားသည္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈအား ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္းႏွင့္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတုိ႔အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပ့ံပုိးမႈ လစ္ဟင္းလာေစသည့္အျပင္ တုိင္းျပည္ 
ႏွင့္ ၎၏ျပည္သူမ်ားအား ေကၽြးေမြးေနသည့္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ 
သည့္ အေသးစား စားနပ္ရိကၡာစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတုိ႔အား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း 
မရိွပါ။  

 
ကၽြႏ ု ္ပ ္တိ ု ႔၏ အဓိကေဆာ္ ၾသခ်က္ႏ ွင ့ ္ ခိ ုင ္မာသည့ ္ေတာင္းဆိ ုခ ်က္မ်ား 
 
တုိင္းျပည္တြင္ ခုိင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမွန္တကယ္ မွ်တၿပီး တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရရိွရန္ ႏွင့္ လက္ရိွ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရာ တြင္ 
ေၿမယာအေရးလႈပ ္ရ ွားသူမ်ားကြန ္ယက္ (Land in our hands) မွ ျပည္ေထာင္စု 
သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရးအဖြဲ႕တုိ႔အား အေသးစားလယ္သမားမ်ား 
ႏွင့္ေရလုပ္သားမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအား ျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္၊ ေလးစားၿပီး 
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ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု 
ႏုိင္ငံေတာ္အား -  
 
၁။ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမရပုိင္ခြင့္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ 
ေလးစားျခင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔အေပၚ အေလးထားေသာ အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒႏွင့္ 
ဥပေဒ အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ 

၂။ ေျမမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ 
ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး 
သည္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးၿပီး ေထာက္ပ့ံေပးရန္၊ 

၃။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာအရ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ား အသုံးျပဳလွ်က္ 
ရိွေသာ အျခားရပ္ရြာလူထုမ်ား၏  ေျမပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၊ ကာကြယ္၊ 
ေလးစားၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ လုိအပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္မူဝါဒ၊ တရားဝင္၊ အဖြဲ႕အ 
စည္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္အညီ မူေဘာင္မ်ား က်င့္သုံးရန္၊ 

၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမယာႏွင့္အစားအစာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ေျမ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမူေဘာင္အတြင္း ရရိွျခင္းေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရန္၊ 

၅။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာအရ ေျမပုိင္္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားရိွသည့္ အျခား 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ထိုစုိက္ပ်ိဳးေျမ၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား 
အတြက္ ေျမ၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ား ရိွၾကသည္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ 

၆။ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သား ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ရပ္ရြာလူထုတြင္ရိွေသာ ေျမ၊ ေျမဆီလႊာ၊ ေရလုပ္ငန္း 
မ်ား၊ ေရႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒ 
တြင္ ျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္၊ ေလးစားၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ 

၇။ လယ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ က႑အသီးသီး၏ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားအားလုံးတုိ႔အား တစ္ႏုိင္ငံလုံးရိွ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေျမယာအေျခခံေသာ 
အျငင္းပြား မႈမ်ားအား ပါဝင္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳသည့္ မွန္ကန္ေသာ 
တရားဝင္ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားႏွင့္စနစ္အား ဖန္တီးရန္၊ 

၈။ အေသးစား အစားအစာထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စုိက္ပ်ိဳး 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း ေသခ်ာေစ 
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ရန္ သိရိွနားလည္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာေပးေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ (FPIC) ႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအား အာမခံေပးရန္၊ 

၉။  အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမ၊ ေရႏွင့္ သစ္ေတာရပုိင္ခြင့္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမမူဝါဒ 
ႏွင့္ဥပေဒတြင္ သင့္ေတာ္သလုိျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္၊ ေလးစားၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ား မျပဳ 
လုပ္မခ်င္း တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရိွ လက္ရိွ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား (လမ္းမ်ား 
ႏွင့္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ ေျမယာလြဲေျပာင္းျခင္းမ်ိဳးစုံ 
(သတၱဳ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳး ေရးအပါအဝင္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ) တုိ႔အား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွ 
တရားဝင္ဆုိင္းင့ံထား ရန္၊ 

၁ဝ။ ေနာက္ဆုံအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျဖမ်ား ရရိွေရးဆီသုိ႔ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံမ်ားအား လက္ခံၿပီး 
နားေထာင္ေပးရန္ စသည္တုိ႔အား ေတာင္းဆုိသည္။ 

အခ်ဳပ ္အေနၿဖင ့ ္ ေၿမယာအေရးလႈပ ္ရ ွားသူမ်ားကြန ္ယက္(Land in our hands)  
မွ ယုံၾကည္သည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးအား အေလးအနက္ ထား၍ 
သင့္ေတာ္သလုိ ကုိင္တြယ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္သူအားလုံးတုိ႔အတြက္ 
ခိုင္မာသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ရွာေတြ႕မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ကမာၻစားနပ္ရိကၡာေန႔ သည္ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳေရးအား မည္မွ်ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရိွသည္ကုိ 
စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္ျဖစ္႐ုံတင္မက  ၎တုိ႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး 
ပုိမုိတရားမွ်တကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆီသုိ႔ အျပဳသေဘာအားျဖင့္ကူးေျပာင္းရန္ 
အားလုံးအတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ 
အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားတင္ျပအပ္ပါသည္။ 
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