
မြန်ြာန ိုင်ငံက တင်သွင််းခွဲဲ့သသာ ကနဦ်းကနို့်ကွက်လ ာဆ ိုင်ရာ ကကာ်းနာပွွဲသ ိုို့  

မြန်ြာက ိုယစ်ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့တက်သရာက် 

(၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက်၊ သနမပည်သတာ်) 

ဂမ်ဘီယာ န ိုင်ငံသည်  မ မန် မာန ိုင်ငံက ို  အ မြည်မ ြည် ဆ  ိုင်ရာ တရာ ားရံိုား (ICJ) ၌ ၁၉၄ ၈ ခိုနှစ်  

လူမ   ား သိုဉ်ားစစမှု က ို တာ ား ဆ ီားရန်နှင့်် မြစ် ဒဏ်စြားရန်  န ိုင်ငံတ ကာ သစ ဘာ တူစာ ခ  ြ် (Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) က ို က  ားလွန်စဖာ က်ဖ က် သညဟ်ို  စွြစ်ွွဲခ က်မ ဖင့်် 

တရာ ားစွွဲဆ ိုထာ ားမခင်ားနှင့်် ြ တ်သက်၍ မမန်မာ န ိုင် ငံက တင်သွင် ား ခွဲ့်စသာ ကန ဦားက န ်ကွက်လ ာ နှင့်် ြတ်သ က် သ ည့််  

ကကာ ားနာ မှုက ို  နယ်သာ လန်န ိုင်ငံ၊ သညဟ် ဂ်မမ  ြို့တွ င် ၂ ၀ ၂၂ ခိုနှစ်၊  စ ဖစဖာ်ဝါရီလ ၂ ၁ ရက်စန မှ ၂ ၈ ရ က်စန အ ထ  

မြ လိုြ်လ က် ရှ ြါသည် ။  အ ဆ  ိုြါ ကကာ ားနာ ြွွဲသ ို  အ မြည်မြ ညဆ်  ိုင်ရာ ြူားစ ြါင်ားစဆာ င်ရွက်စရ ားဝန်က ကီား ဌာ န  

မြည်စထာ င်စိုဝန်ကကီ ား ဦားက ိုက ိုလ ှုင် က က ိုယစ်ာ ား လှယ် (Agent) အ မဖစ် လည်ားစ ကာ င်ား၊ ဥ ြစဒ စရားရာ 

ဝန်ကကီား ဌာ န မြည်စထာ င်စိုဝန်ကကီ ားနှင့််  မြည်စထ ာ င်စိုစရှြို့စနခ  ြ် စ ဒါက် တာ သီတာဦားက အ လှ ည့််က   

က ိုယ်စာ ားလှယ် (Alternate Agent) အ မဖစ်  လည် ားစကာ င် ား ဦ ားစဆာ င်စသာ  မမန်မာ က ိုယစ်ာ ားလှယ်အ ဖွွဲြို့ 

တက်စရာ က်လ က်ရှ ြါသ ည။် 

၂၁-၂-၂ ၀၂၂  ရက်စန က မြ  လိုြ်ခွဲ့်သည့်် ကနဦား ကန ် ကွက်လ ာ ဆ  ိုင်ရာ  ကကာ ားနာ ြွွဲတွင် မမန်မာ န ိုင်ငံ ၏  

ြထမအကက မ်  နှုတ်မဖ င့််စ လ ာ က်လွဲမှုတွင် ြထမဦ ားစွာ မမန်မာ န ိုင် ငံက ိုယစ်ာ ားလှယ် (Agent) မဖစ် သူ  

အ မြည်မြည်ဆ ိုင်ရာ ြူ ားစြါင် ားစဆာ င်ရွက်စရားဝန် က ကီားဌာ န မြည် စထာ င်စိုဝန်ကကီား ဦားက ိုက ိုလ ှုင် က 

အ ဖွင့််မ န ်ခွန်ားစမြာက ကာ ားခွဲ့်ြါ သည။် အ ဆ  ိုြါ အ ဖွင့််မ န ်ခွန်ားတွင် မြည်စထာ င်စို ဝန်ကကီား က အ ဓ ကအ ာ ားမ ဖ င့််  

မမန်မာ န ိုင်ငံအစနမဖ င့်် ယ ခိုကွဲ့်သ ို  တရာ ားရံို ားက ဤအ မှုက ို စီရင်ြ ို င်ခွင့််  မရှ စကကာ င် ား (သ ို မဟို တ် ) 

လက်ခံကကာ ားနာ န ိုင်မှု မရှ စကကာ င် ား ကနဦ ား ကန ်ကွက်လ ာ  တင် သွင်ား မခင် ားသည် တရာ ားရံိုား၏  

တရာ ားစီ ရင်မှုလိုြ်ထံိုားလိုြ်န ညာ်းမ ာ ားအ စြေါ်  ဆ င်စမခ စ ြားကန ်သ တ်ရန်အတွက် မဟိုတဘ်ွဲ  တရာ ားမ တမှု က ို  

စတာ ်တည့််မှန်ကန်စွာ  စ ဖာ်စဆ ာ င်န ိုင်စရားအ တွက် ရညရ်ွယ်မခင် ားမဖစ်စ ကကာ င်ား၊  စနာ င်ရ က်မ ာ ားအ တွ င်ား  

မြ လိုြ်သွာ ား မည့်် ကကာ ား နာ မှုမ ာားသည ် အ စရားြါမြီား  ဤတရာ ားရံို ား၏ အ နာ ဂတ် တရာ ားစီရင်စရ ား 

လိုြ်ငန်ားစဉ်မ ာ ားအ စြေါ် ထူားမခာ ားသည့်် အ က   ား သက်စရာ က်မှုမ  ာားစွာ ရှ မညသ်ာ မက န ိုင် ငံမ ာ ားအ က က ာ ား  

အ မြည်မြည်ဆ  ိုင်ရာ တရာ ား ရံိုား (သ ို မဟိုတ)်  ခံိုရံို ားမ ာ ားသ ို  တင် သွင် ားမည့််  အ မှုမ ာားအ စြေါ်လည်ား အ မှနြ် င်  

အ က   ား သက်စရာ က်မှု မ ာ ား ရှ လာ မည်မဖစ်စက ကာ င်ား၊  မမန်မာ န ိုင် ငံအစ ိုားရအ စနမ ဖင့်် အ  နဒ ယနှင့်် မ မန်မာ န ိုင် ငံ 

တ ို အ စြေါ် က ိုလ ိုနီစခတ် အ ိုြခ်  ြ်မှုမ ှ စတ င်၍ အ စကကာ င်ားအ က    ားဆ က်ကာ  မဖ စ်စြေါ်လာ ခွဲ့်သည့်် ရှညလ် ာ ား 

ရှုြစ်ထွား လှစ သာ  ဤမ ြ ဿနာ အ ာ ား စစ့်စြ်ည  န ှုင်ား အ စမဖရာှ ၍  မင မာ်းခ မ်ားစွာ  စ မဖရင်ှားန ို င်စရ ားအ တွက် က က  ား စာ ား 

လ က်ရှ စကကာ င် ား၊  စနရြစ်ွ န ်ခွာ သူမ ာ ား မြန်လညလ် က်ခံစရားက စစရ ြ်မ ာားနှင့််  ြ တ်သက်၍ မ မန်မာ -တရို တ် -

ဘဂဂလာ ားစဒ့်ရှ် (၃) န ိုင် ငံ အ ကကာ ား သံို ားြွင့််ဆ ို င် သံ တမန်စဆွားစနွားြွွဲမ  ာား က င်ားြ၍လ ညာ်းစကာ င် ား၊ မမန် မ ာ နှင့််  

ဘဂဂလာ ားစဒ့်ရှ်န ိုင်ငံ တ ို ၏ လိုြ်ငန်ားအ ဖွွဲြို့မ ာ ားအ က ကာ ား နှစ်န ိုင်ငံသစ ဘာ တူညီခ က်အရ မ မ ဆန ဒအစလ ာက်  

စနရြမ်ြန်လ ိုသည့်် လူဦ ား စရစာ ရင်ား မြ  စိုမှုက ို  ြူားစြါင် ားစဆာ င်ရွက်၍ လည်ားစကာ င် ား စဖာ ်စဆ ာ င် 

လ က်ရှ စကကာ င် ား၊ ရခ ိုင် မြည် နယ်ရှ  IDP စခန်ား မ ာ ားတွင် စနထ ိုင်လ က်ရှ သူမ  ာားက ို အ မခာ ားမြည်သူမ ာ ားနှ င့််တန်ား တူ  

က ိုဗစ်-၁၉ စရာဂါ  ကာ ကွယ်စဆ ား ထ ိုားနှံစြ ားလ က်ရှ စ ကကာ င်ား၊  ယ င်ား  IDP စခန် ားမ ာ ားက ို ရိုြ် သ မ် ားန ိုင်စရ ား အ တွ က် 

လည်ား စတင်မြ င်ဆင်စ ဆ ာ င်ရွက်လ က်ရှ စကကာ င် ား၊ ထ ိုမဖစ်စြေါ်တ ိုားတ က်မှုမ ာ ားက ိုကက ည့််လ င် မမန်မာ န ို င် ငံ 

အ စ ိုားရ၏ ထ စရာ က်မြီား အ မ ြ သစ ဘာ  စဆာ င်သည့်် အ စမဖရာှ မှုနည်ားလမ်ား မ ာ ားအ စ ြေါ် အ စလားအ နက်ထာ ားသ ည့်် 



ဆ နဒမနှ်က ို သ ရှ မည် မဖစ် စကကာ င်ား၊  မမန်မာ န ိုင် ငံအစ ိုားရအ စနမဖင့်် ယခိုတရာ ားစွွဲဆ ိုမှုနှင့်် ြတ် သက် သ ည့််  

မမန်မာန ိုင်ငံ၏  ဆ က်လ က်လိုြစ်ဆာ င်ရမည့်် တ ာ ဝန်ဝတတရာ ားမ ာ ားက ို လ ို က်နာ စဆာ င်ရွက်လ က်ရှ ကာ  

တရာ ားရံိုားမှ  ခ မတှ်ခွဲ့်စ သာ ကကာ ား မဖတ်စီမံစဆ ာ င်ရွ က်ခ က်အမ န ်အတ ိုင်ား  အ စလားထာ ား အ စကာ င်အ ထည် 

စဖာ ်လ က်ရှ မြီား ြံိုမှနတ်င် သွင်ားရ မည့်် အ စီရင်ခံစာ မ ာ ားက ိုလည်ား ဆ က်လက် တင်သွ င်ားလ က်ရှ စက ကာ င် ား  

စမြာကကာ ားခွဲ့်ြါသည် ။ 

ထ ို စနာ က် မမန်မာ န ိုင်ငံ က ို ယ်စာ ားမြ  န ို င်ငံတ ကာ စရြှို့စ နမ ာားမဖစ်က ကစသာ  Dr. Christopher Staker က  

ဂမ်ဘီယာ န ိုင်ငံသည်  အ  ိုအ ိုင်စီ၏ တာ ဝန်စြားခ က်အရ အ  ိုအ ိုင်စီက ိုယစ်ာ ား တရာ ား စွွဲစြားမခင် ားမ ဖစ်၍ ယခိုအ မှုက ို  

တရာ ားရံိုားက လ က်မခံသင့်် စကကာ င်ား၊ အ  ိုအ ိုင်စီသည ် န ို င်ငံတ ကာ  အ ဖွွဲြို့ အ စည်ားတစ်ခိုမဖစ်၍ အ မြည်မြည်ဆ ိုင် ရာ 

တရာ ားရံိုား၏ ဥြ စဒအ ရ  အ မငင် ားြွာားမှု တ င်သွ င် ားခွင့်် မရှ သမဖ င့်် ကန ် ကွ က်စကကာ င် ား စလ ာ က်လွဲ ခ က် 

က ိုလည်ားစ ကာ င်ား၊  Professor Stefan Talmon က ဂမ်ဘီယာ န ိုင်ငံသ ည ် နစ်နာ သူန ိုင်ငံမ ဟိုတ၍်  တရာ ားစွွဲ ခွင့််  

မရှ စကကာ င် ား၊  ၁ ၉၄၈ ခိုနှစ် လူမ   ားသိုဉ် ားစစမှု က ို  တာ ားဆ ီ ားရန်နှင့််  မ ြစ်ဒဏ်စြားရန်  န ိုင် ငံတ ကာ 

သစဘာ တူစာ ခ  ြ်က အ ဖွွဲြို့ဝင် န ို င်ငံမ  ာားအ စနမဖင့််  ၎င် ားတ ို အ စြေါ်  ထ ခ ိုက် မှု မရှ ြါက  တရာ ားစွွဲခွ င့််  

စြားမထာ ားစက ကာ င်ား  စလ ာ က်လွဲခ က်က ိုလည် ားစကာ င် ား၊ Professor Robert Kolb က မ မန်မာ န ိုင်ငံ သည ် ၁၉၄ ၈  

ခိုနှစ် လူမ   ားသိုဉ် ားစစမှုက ို  တာ ားဆ ီားရ န်နှင့်် မြစ်ဒဏ်စ ြားရန် န ို င်ငံတ ကာ သစ ဘာ တူစာ ခ  ြ်၏ အ ာ တီကယ်  (၈ )  

က ို ခခွ င်ားခ က်မြ  လိုြ်ထာ ား၍ မည်သည့််စာ ခ  ြ် ဝင် န ိုင်ငံက မဆ ို ကိုလသမ ဂဂ၏ အ ဖွွဲြို့ အ စည်ားမ ာ ား 

(အ မြည်မြ ညဆ်  ိုင်ရာ တရာ ားရံိုား အ ြါအ ဝင်) သ ို  စ ာ ခ  ြ်ဝင်န ိုင်ငံတစ်န ိုင် ငံအာ ား အ စရားယူစဆ ာ င်ရွက်ရ န်  

စတာ င်ားဆ  ိုမှုက ို လ ို က်နာ ရန်  မလ ိုစကကာ င် ား စလ ာ က် လွဲခ က်က ို လည် ားစကာ င် ား၊  Dr. Christopher Staker က  

၁၉၄ ၈ ခိုနှစ် လူမ   ားသိုဉ် ားစစမှုက ို  တာ ားဆ ီားရန်နှင့််  မြစ်ဒဏ်စြ ားရန် န ိုင် ငံ တကာ သစဘာ တူစာ ခ  ြ်၏  

အ ာ တီကယ် (၉) အ ရ တရာ ားရံိုားသ ို  အ မှု တင် သွ င်ားရန် အ ဖွွဲြို့ဝ င် နှစ်န ိုင် ငံ အ ကကာ ား ဥြစ ဒစက ကာ င်ား အ ရ  

အ မငင်ား ြွာားမှုရှ ရန် လ ိုအ ြ်စကကာ င်ား၊ ဂမ်ဘီယာ န ိုင် ငံနှင့််  မမန်မာ န ိုင်ငံအက ကာ ား ဥြစ ဒစကကာ င် ားအ ရ အ မငင် ားြွာား မှု 

လံိုားဝမရှ စက ကာ င်ား စလ ာ က်လွဲခ က်က ိုလည်ားစ ကာ င်ား  တရာ ားရံိုားသ ို  တင် သွင် ားခွဲ့်ကက ြါသည။် 

ဂမ်ဘီယာ န ိုင်ငံ၏ ြထမ အ ကက မ ် နှုတ်မဖ င့်် စလ ာ က်လွဲမှုက ို ၂ ၃-၂-၂ ၀၂၂ ရက်စန တွင် မြ လို ြ် 

မည်မဖစ်ကာ မ မန်မာ န ိုင်ငံအ စနမဖင့်် ဂမ် ဘီယာ န ိုင်ငံ၏ စ လ ာ က်လွဲမှုမ ာ ားအ စြေါ် တန်မြန်စလ ာ က်လွဲမှုက ို ၂၅ -၂ -

၂၀၂၂  ရက်စန တွ င် မြ လိုြ် မည် မဖစ်စ ကကာ င် ား သ တင် ား ရရှ ြါသည။်  

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


