မြန်ြာနိုင်ငံက တင်သွင််းခွဲဲ့သသာ ကနဦ်းကနို့်ကွက်လာဆိုင်ရာ ကကာ်းနာပွသ
ွဲ ိုို့
မြန်ြာကိုယစ
် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့တက်သရာက်
(၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက်၊ သနမပည်သတာ်)
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသည်

မမန်မာနိုင်ငံကို

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာတရာားရံိုား

(ICJ)

၌

၁၉၄၈

ခိုနှစ်

လူမ ားသိုဉ်ားစစမှုကို တာားဆီားရန်နှင့်် မြစ်ဒဏ်စြားရန် နိုင်ငံတကာ သစဘာတူစာခ ြ် (Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) ကို က ားလွန်စဖာက်ဖ က်သည်ဟို စွြစ
် ွွဲခ က်မဖင့််
တရာားစွွဲဆိုထာားမခင်ားနှင့်် ြတ်သက်၍ မမန်မာနိုင်ငံက တင်သွင်ားခွဲ့်စသာ ကနဦားကန်ကွက်လာနှင့်် ြတ်သက်သည့််
ကကာားနာမှုကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သည်ဟဂ်မမ ြို့တွင် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ စဖစဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်စနမှ ၂၈ ရက်စနအထ
မြ လိုြ်လ က် ရှြါသည်။ အဆိုြါ ကကာားနာြွသ
ွဲ ို အမြည်မြည်ဆိုင်ရာြူားစြါင်ားစဆာင်ရွက်စရားဝန်ကကီားဌာန
မြည်စထာင်စိုဝန်ကကီား ဦားကိုကိုလှုင်က ကိုယစ
် ာားလှယ် (Agent) အမဖစ် လည်ားစကာင်ား၊ ဥြစဒစရားရာ
ဝန်ကကီားဌာန

မြည်စထာင်စိုဝန်ကကီားနှင့််

မြည်စထာင်စိုစရှြို့စနခ ြ်

စဒါက်တာသီတာဦားက

အလှည်က
့်

ကိုယ်စာားလှယ် (Alternate Agent) အမဖစ် လည်ားစကာင်ား ဦားစဆာင်စသာ မမန်မာကိုယစ
် ာားလှယ်အဖွြို့ွဲ
တက်စရာက်လ က်ရှြါသည်။
၂၁-၂-၂၀၂၂ ရက်စနက မြ လိုြ်ခသ
ွဲ့် ည့်် ကနဦားကန်ကွက်လာဆိုင်ရာ ကကာားနာြွတ
ွဲ ွင် မမန်မာနိုင်ငံ၏
ြထမအကကမ်

နှုတ်မဖင့််စလ ာက်လွဲမတ
ှု ွင်

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ

မမန်မာနိုင်ငံကိုယစ
် ာားလှယ်

ြူားစြါင်ားစဆာင်ရွက်စရားဝန်ကကီားဌာန

အဖွင့််မန်ခွန်ားစမြာကကာားခွဲ့်ြါသည်။
မမန်မာနိုင်ငံအစနမဖင့််

အဆိုြါ

ယခိုကွဲ့်သို

လက်ခံကကာားနာနိုင်မှု

မရှစကကာင်ား

စတာ်တည့််မှန်ကန်စွာ

အဖွင့််မန်ခွန်ားတွင်

တရာားရံိုားက

ဤအမှုကို

ကနဦားကန်ကွက်လာ

တရာားစီရင်မလ
ှု ိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမ ာားအစြေါ်
မြ လိုြ်သွာားမည့််

ြထမဦားစွာ

ကကာားနာမှုမ ာားသည်

လိုြ်ငန်ားစဉ်မ ာားအစြေါ်

ထူားမခာားသည့််

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာတရာားရံိုား
အက ားသက်စရာက်မှုမ ာား

ဦားကိုကိုလှုင်က

မြည်စထာင်စိုဝန်ကကီားက

အဓကအာားမဖင့််

စီရင်ြိုင်ခွင့််

အက ား

(သိုမဟိုတ)်

(သိုမဟိုတ်)

တင်သွင်ားမခင်ားသည်
မဟိုတဘ
် ွဲ

ဤတရာားရံိုား၏

တရာားရံိုား၏
တရာားမ တမှုကို

စနာင်ရက်မ ာားအတွင်ား

အနာဂတ်

တရာားစီရင်စရား

သက်စရာက်မမ
ှု ာားစွာရှမည်သာမက

နိုင်ငံမ ာားအကကာား

ခံိုရံိုားမ ာားသို

ရှလာမည်မဖစ်စကကာင်ား၊

မရှစကကာင်ား

ရည်ရွယ်မခင်ားမဖစ်စကကာင်ား၊

အစရားြါမြီား

မဖစ်သူ

မြည်စထာင်စိုဝန်ကကီား

ဆင်စမခစြားကန်သတ်ရန်အတွက်

စဖာ်စဆာင်နိုင်စရားအတွက်

(Agent)

တင်သွင်ားမည့််

အမှုမ ာားအစြေါ်လည်ား

မမန်မာနိုင်ငံအစိုားရအစနမဖင့််

အနဒယနှင့််

အမှနြ
် င်
မမန်မာနိုင်ငံ

တအစြေါ်
ို
ကိုလိုနီစခတ် အိုြခ
် ြ်မှုမှ စတင်၍ အစကကာင်ားအက ားဆက်ကာ မဖစ်စြေါ်လာခွဲ့်သည့်် ရှညလ
် ာား
ရှုြစ
် ထွား လှစသာ ဤမြဿနာအာား စစ့်စြ်ညနှုင်ားအစမဖရှာ၍ မငမ်ားခ မ်ားစွာ စမဖရှင်ားနိုင်စရားအတွက် ကက ားစာား
လ က်ရှစကကာင်ား၊ စနရြ်စွန်ခွာသူမ ာား မြန်လည်လက်ခံစရားကစစရြ်မ ာားနှင့်် ြတ်သက်၍ မမန်မာ-တရိုတ်ဘဂဂလာားစဒ့်ရှ် (၃) နိုင်ငံအကကာား သံိုားြွင့််ဆိုင် သံတမန်စဆွားစနွားြွမ
ွဲ ာား က င်ားြ၍လည်ားစကာင်ား၊ မမန်မာနှင့််
ဘဂဂလာားစဒ့်ရှ်နိုင်ငံတ၏
ို
စနရြ်မြန်လိုသည့််

လိုြ်ငန်ားအဖွြို့ွဲ မ ာားအကကာား

လူဦားစရစာရင်ား

မြ စိုမက
ှု ို

နှစ်နိုင်ငံသစဘာတူညီခ က်အရ
ြူားစြါင်ားစဆာင်ရွက်၍

မမဆနဒအစလ ာက်

လည်ားစကာင်ား

စဖာ်စဆာင်

လ က်ရှစကကာင်ား၊ ရခိုင်မြည်နယ်ရှ IDP စခန်ားမ ာားတွင် စနထိုင်လ က်ရှသူမ ာားကို အမခာားမြည်သူမ ာားနှင့််တန်ားတူ
ကိုဗစ်-၁၉ စရာဂါ ကာကွယ်စဆား ထိုားနှံစြားလ က်ရှစကကာင်ား၊ ယင်ား IDP စခန်ားမ ာားကို ရိုြ်သမ်ားနိုင်စရား အတွက်
လည်ား

စတင်မြင်ဆင်စဆာင်ရွက်လ က်ရှစကကာင်ား၊

ထိုမဖစ်စြေါ်တိုားတက်မမ
ှု ာားကိုကကည့််လ င်

မမန်မာနိုင်ငံ

အစိုားရ၏ ထစရာက်မြီား အမြ သစဘာ စဆာင်သည့်် အစမဖရှာမှုနည်ားလမ်ားမ ာားအစြေါ် အစလားအနက်ထာားသည့််

ဆနဒမန
ှ ်ကို

သရှမည်မဖစ်စကကာင်ား၊

မမန်မာနိုင်ငံ၏

မမန်မာနိုင်ငံအစိုားရအစနမဖင့််

ဆက်လက်လိုြစ
် ဆာင်ရမည့််

တရာားရံိုားမှ ခ မှတ်ခစ
ွဲ့် သာ
စဖာ်လ က်ရှမြီား

ယခိုတရာားစွွဲဆိုမှုနှင့််

တာဝန်ဝတတရာားမ ာားကို

ြတ်သက်သည့််

လိုက်နာစဆာင်ရွက်လ က်ရှကာ

ကကာားမဖတ်စီမံစဆာင်ရွက်ခ က်အမန်အတင
ို ်ား အစလားထာား အစကာင်အထည်

ြံမ
ို ှနတ
် င်သွင်ားရမည့််

အစီရင်ခံစာမ ာားကိုလည်ား

ဆက်လက်

တင်သွင်ားလ က်ရှစကကာင်ား

စမြာကကာားခွဲ့်ြါသည်။
ထိုစနာက် မမန်မာနိုင်ငံကိုယ်စာားမြ နိုင်ငံတကာစရှြို့စနမ ာားမဖစ်ကကစသာ Dr. Christopher Staker က
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသည် အိုအိုင်စီ၏ တာဝန်စြားခ က်အရ အိုအိုင်စီကိုယစ
် ာား တရာားစွွဲစြားမခင်ားမဖစ်၍ ယခိုအမှုကို
တရာားရံိုားက လက်မခံသင့််စကကာင်ား၊ အိုအိုင်စီသည် နိုင်ငံတကာ အဖွြို့ွဲ အစည်ားတစ်ခိုမဖစ်၍ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ
တရာားရံိုား၏

ဥြစဒအရ

အမငင်ားြွာားမှု

တင်သွင်ားခွင့််

မရှသမဖင့််

ကန်ကွက်စကကာင်ား

စလ ာက်လွဲခ က်

ကိုလည်ားစကာင်ား၊ Professor Stefan Talmon က ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသည် နစ်နာသူနိုင်ငံမဟိုတ၍
် တရာားစွွဲခွင့််
မရှစကကာင်ား၊

၁၉၄၈

သစဘာတူစာခ ြ်က

ခိုနှစ်

လူမ ားသိုဉ်ားစစမှုကို

အဖွြို့ွဲ ဝင်

နိုင်ငံမ ာားအစနမဖင့််

တာားဆီားရန်နှင့််
၎င်ားတအစြေါ်
ို

မြစ်ဒဏ်စြားရန်
ထခိုက်မှု

မရှြါက

နိုင်ငံတကာ
တရာားစွွဲခွင့််

စြားမထာားစကကာင်ား စလ ာက်လွဲခ က်ကိုလည်ားစကာင်ား၊ Professor Robert Kolb က မမန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈
ခိုနှစ် လူမ ားသိုဉ်ားစစမှုကို တာားဆီားရန်နှင့်် မြစ်ဒဏ်စြားရန် နိုင်ငံတကာသစဘာတူစာခ ြ်၏ အာတီကယ် (၈)
ကို

ခခွင်ားခ က်မြ လိုြ်ထာား၍

(အမြည်မြည်ဆိုင်ရာတရာားရံိုား

မည်သည့််စာခ ြ်ဝင်နိုင်ငံကမဆို
အြါအဝင်)

သို

ကိုလသမဂဂ၏

စာခ ြ်ဝင်နိုင်ငံတစ်နင
ို ်ငံအာား

အဖွြို့ွဲ

အစည်ားမ ာား

အစရားယူစဆာင်ရွက်ရန်

စတာင်ားဆိုမှုကို လိုက်နာရန် မလိုစကကာင်ား စလ ာက်လွဲခ က်ကို လည်ားစကာင်ား၊ Dr. Christopher Staker က
၁၉၄၈ ခိုနှစ် လူမ ားသိုဉ်ားစစမှုကို တာားဆီားရန်နှင့်် မြစ်ဒဏ်စြားရန် နိုင်ငံတကာ

သစဘာတူစာခ ြ်၏

အာတီကယ် (၉) အရ တရာားရံိုားသို အမှု တင်သွင်ားရန် အဖွြို့ွဲ ဝင် နှစ်နိုင်ငံအကကာား ဥြစဒစကကာင်ားအရ
အမငင်ားြွာားမှုရှရန် လိုအြ်စကကာင်ား၊ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံနှင့်် မမန်မာနိုင်ငံအကကာား ဥြစဒစကကာင်ားအရ အမငင်ားြွာားမှု
လံိုားဝမရှစကကာင်ား စလ ာက်လွဲခ က်ကိုလည်ားစကာင်ား တရာားရံိုားသို တင်သွင်ားခွဲ့်ကကြါသည်။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ ြထမအကကမ် နှုတ်မဖင့်် စလ ာက်လွဲမက
ှု ို ၂၃-၂-၂၀၂၂ ရက်စနတွင် မြ လိုြ်
မည်မဖစ်ကာ မမန်မာနိုင်ငံအစနမဖင့်် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ စလ ာက်လွဲမမ
ှု ာားအစြေါ် တန်မြန်စလ ာက်လွဲမက
ှု ို ၂၅-၂၂၀၂၂ ရက်စနတွင် မြ လိုြ်မည် မဖစ်စကကာင်ား သတင်ားရရှြါသည်။

Myanmar Delegation attends the public hearing related to Preliminary Objections raised by
Myanmar
(22-2-2022, Nay Pyi Taw)
The International Court of Justice is holding public hearing relating to the preliminary
objections raised by Myanmar concerning the application filed by the Gambia alleging Myanmar
of violating the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
,from 21 February to 28 February 2022, at the Peace Palace, in The Hague, Netherlands. The
Myanmar delegation led by the Agent of Myanmar, Union Minister for International Cooperation,
H.E. U Ko Ko Hlaing and the Alternate Agent of Myanmar, Union Minister for Legal Affairs and
Attorney-General Dr. Thi Da Oo is attending the aforementioned public hearing.
During the Myanmar’s first round of oral argument on 21 February 2022, the Agent of
Myanmar, Union Minister for International Cooperation, H.E. U Ko Ko Hlaing presented the
opening statement. In his opening statement, the Agent of Myanmar stated that in arguing that
the Court lacks jurisdiction or that the case is inadmissible, Myanmar is not therefore seeking to
impede the judicial processes of the Court in fact, Myanmar is seeking to ensure the proper
administration of justice. He further stated that the arguments that the Court will be hearing
over the next days are important and they have significant implications for the future functioning
of the Court in general and they have implications for any inter-State case brought before any
international court or tribunal. The Agent said that the Government of Myanmar is determined
to solve these complex problems, which include consequences of former colonial rule over
Burma and India, through peaceful means of negotiation and reconciliation. He added that the
tripartite diplomatic discussion between Myanmar, Bangladesh and China has been undertaken
for preparation of the process for repatriations to Rakhine State from Bangladesh, the working
groups from Myanmar and Bangladesh are now closely cooperating for verification of the list of
displaced persons who want to be repatriated voluntarily in accordance with the bilateral
agreement between these States. And within Myanmar’s territory, internally displaced persons,
IDPs, in IDP camps in Rakhine State are receiving the Covid-19 vaccination on par with other
members of the population generally. The Agent also stated that the projects for closing IDP
camps and arranging the return of IDPs back to their normal lives are underway. He further
stated that these ongoing developments demonstrate the will of the government to find effective
and constructive ways forward in Rakhine State. The Agent added that the Government of
Myanmar is also committed to respecting Myanmar’s existing obligations as a party in these
proceedings and is diligently implementing the provisional measures indicated by Court, and are
submitting regular reports as called for in the Provisional Measures Order.

Then Dr. Christopher Staker presented the Myanmar first preliminary objection that the Court
lacks jurisdiction, or alternatively the application is inadmissible, as the real applicant in these
proceedings is the Organisation of Islamic Cooperation, not The Gambia. After that Professor
Stefan Talmon argued Myanmar’s second preliminary objection which states the application is
inadmissible, as The Gambia lacks standing to bring this case before the Court under Article IX
of the Genocide Convention. Professor Robert Kolb then presented the Court that the application
is inadmissible, as The Gambia cannot validly seise the Court due to Myanmar’s reservation to
Article VIII of the Genocide Convention as Myanmar’s third preliminary objections. Finally, Dr.
Christopher Staker argued that the Court lacks jurisdiction, or alternatively the application is
inadmissible, as there was no established legal dispute between The Gambia and Myanmar on
the date of filing of the Application instituting proceedings as fourth preliminary objection.
It is learnt that Gambia will present its first round of oral argument on 23 February 2022.
Then Myanmar will make its second round of oral argument on 25 February 2022, followed by
Gambia’s second round of oral argument on 28 February 2022.

