“သတင််းထုတပ် ြန်ချက်”
မြန်ြာနိုင်ငံက တင်သွင််းခဲ့သသာ ကနဦ်းကန်ကွက်လာနှငဲ့်ပတ်သက်၍ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ
တရာ်းရံို်း၏ ဆံို်းမြတ်ချက် မြန်ြာနိုင်ငံအသပေါ် ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံကအမပည်မပည် ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်း၌ ၁၉၄၈
ခိုနှစ် လူြျျု်းသိုဉ််းသစြှုကို တာ်းဆီ်းရန်နှင်ဲ့ မပစ်ဒဏ်သပ်းရန် နိုင်ငံတကာသသဘာတူစာချျုပ်ကို ကျ ်းလွန်
သြာက်ြျက်သည်ဟို စွပစ
် ွချက်မြင်ဲ့ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် တရာ်းစွဆိုခဲ့မခင််းနှငဲ့်ပတ်သက် ၍
အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းက မြန်ြာနိုင်ငံက တင်သွင််းခဲ့သညဲ့် ကနဦ်းကန်ကွက်လာကို ပယ်ချ
သ ကာင််း ဆံို်းမြတ်ချက်ကို မပည်သထာင်စိုသြမတ မြန်ြာနိုင်ငံသတာ်အသနမြငဲ့် ြှတ်သာ်းထာ်း ရှသည်။
ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံက အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းသို တင်မပထာ်းသညဲ့်အြှုကစစနှငဲ့် ပတ်သက်၍
အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ တရာ်းရံို်းက စီရင်ခွငဲ့် ြရှသ ကာင််း၊ ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံသည် တရာ်း စွဆိုပင
ို ်ခွငဲ့်
ြရှသ ကာင််း ကနဦ်းကန်ကွက်လာ (Preliminary objections) အချက် ၄ ချက်အာ်း မြန်ြာနိုင်ငံက
အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းသို တင်သွင််းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကနဦ်းကန်ကွက်လာ ၄ ချက်တင
ွ ်-

ပထြကန်ကွက်လာအသနမြငဲ့်

ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံသည်

အစစလာြ်ြစ်

ပူ်းသပါင််း

သဆာင်ရွက်သရ်းအြွွဲ့ (The Organization of Islamic Cooperation – the OIC) အတွက်
အြည်ခံ၍ ဤအြှုကစစကိုတရာ်းစွဆိုတင်သွင််းခဲ့မခင််းမြစ်သမြငဲ့် အြှု အသွာ်းအလာအာ်းလံို်း၏
အြှနစ
် င်စစ်

တရာ်းစွဆိုသညဲ့်

တရာ်းလိုသည်နိုင်ငံတကာ

အြွွဲ့အစည််းမြစ်သသာ

အစစလာြ်ြစ်ပ်းူ သပါင််းသဆာင်ရွက်သရ်းအြွွဲ့ မြစ်သ ကာင််း၊
- ဒိုတယကန်ကွက်လာအသနမြငဲ့် ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံ အသနမြင်ဲ့ ၁၉၄၈ ခိုနှစ် လူြျျု်းသိုဉ််း သစြှုကို
တာ်းဆီ်းရန်နှင်ဲ့

မပစ်ဒဏ်သပ်းရန်

နိုင်ငံတကာသသဘာတူစာချျုပ်၏

အပဒ
ို ်

၉

အရ

နစ်နာသညဲ့်နိုင်ငံ ြဟိုတ် သညဲ့်အတွက် အြှုကိုတရာ်းစွဆိုနိုင်သည်ဲ့ အသန အထာ်းြရှသ ကာင််း၊
- တတယကန်ကွက်လာအသနမြငဲ့် မြန်ြာနိုင်ငံက စာချျုပ်၏ အပဒ
ို ် ၈ ကို ခခွင််းချက်မပျု
ထာ်းမခင််းသ ကာင်ဲ့ ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံအသနမြင်ဲ့ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းတွင် တရာ်းစွဆိုမခင််း
ြမပျုနိုင်သ ကာင််း၊
-

စတိုတက
ထ န်ကွက်လာအသနမြငဲ့်

အမငင််းပွာ်းြှု

တစ်စံိုတစ်ရာ

မြန်ြာနိုင်ငံနှငဲ့်
ြရှသညဲ့်အတွက်

ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံ

နှစ်နိုင်ငံ ကာ်းတွင်

၎င််း၏သလ ာက်

ထာ်းချက်ကို

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းအသနမြငဲ့် လက်ြခံသငဲ့်သ ကာင််း စသည်တိုကို တင်မပခသ
ဲ့ ည်။
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကနဦ်းကန်ကွက်လာနှငဲ့် ပတ်သက်သညဲ့် ကာ်းနာြှုကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊
သည်ဟဂ်မြျုွဲ့ရှ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းတွင် ၂၀၂၂ ခိုနှစ် သြသြာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်သနြှ ၂၈
ရက်သနအထ မပျုလိုပ်ခရ
ဲ့ ာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကိုယစ
် ာ်းလှယ် (Agent) မြစ်သသာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ
ပူ်းသပါင််းသဆာင်ရွက်သရ်းဝန်ကကီ်းဌာန

မပည်သထာင်စိုဝန်ကကီ်း

ဦ်းကိုကိုလှုင်နှငဲ့်

အလှညဲ့်ကျ

ကိုယစ
် ာ်းလှယ် (Alternate Agent) မြစ်သသာ ဥပသဒသရ်းရာဝန်ကကီ်းဌာန၊ မပည်သထာင်စိုဝန်ကကီ်း
နှငဲ့်မပည်သထာင်စိုသရှွဲ့သနချျုပ်

သဒါက်တာသီတာဦ်းတို

ဦ်းသဆာင်သသာ

မြန်ြာကိုယစ
် ာ်းလှယ်

အြွွဲ့ဝင်ြျာ်းက နိုင်ငံတကာသရှွဲ့သနြျာ်းနှငဲ့်အတူ တက်သရာက်သချပသလ ာက်လခဲ့သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကနဦ်းကန်ကွက်လာသည် ဥပသဒသ ကာင််းအရလည််းသကာင််း၊ အချက်အလက်
သ ကာင််းအရလည််းသကာင််း မပည်စံိုခိုင်လံိုြှုရှသည်ဟို ယံို ကည်သည်။အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ တရာ်းရံို်း၏
တရာ်းသူကကီ်းတစ်ဦ်းမြစ်သူ

Judge

XueHanqin

က

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ

တရာ်းရံို်းက

တရာ်းစီရင်ခွငဲ့်ရသ
ှ ကာင််းနှငဲ့် ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံက တရာ်းစွဆိုခွငဲ့်ရသ
ှ ကာင််း ဆံို်းမြတ်ချက်ကို ကန်
ကွက်ြသပ်းခဲ့မပီ်းကွလွသညဲ့် သံို်းသပ်ဆံို်းမြတ်ချက် ကို တင်သွင််းခဲ့သည်ကိုလည််း မြန်ြာနိုင်ငံအသနမြငဲ့်
ြှတ်သာ်းြသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံအသနမြငဲ့်

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရာ်းရံို်းက

ြြတင်

ပယ်ချခဲ့သည်ကို

သွင််းခဲ့သညဲ့်

ကနဦ်း

စတ်ပျက်ြသည်။

ကန်ကွက်ချက်ြျာ်းကို

ထိုအတူတရာ်းရံို်းအသနမြငဲ့်

အဆိုပါကစစရပ်အသပေါ် အဆံို်းအမြတ်သပ်းခဲ့မပီ်း မြစ်သည်ကို မြန်ြာနိုင်ငံအသနမြငဲ့် ြှတ်သာ်းထာ်း
ရှသည်။ထိုဆံို်းမြတ်ချက်သည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ဥပသဒ၏ အရင််းအမြစ် မြစ်သွာ်းြည်မြစ်သကဲ့သို
သနာင်လာြညဲ့်အြှုြျာ်းအတွက်

သာဓကအြှုမြစ်

သွာ်းြည်ကိုလည််း

မြန်ြာနိုင်ငံအသနမြငဲ့်

သတမပျုြသည်။
မြန်ြာနိုင်ငံအသနမြငဲ့် စာချျုပ်ကို လက်ခံအတည် မပျုစဉ်က သ ကညာခဲ့သညဲ့် ရပ်တည်ချက်ကို
ထပ်သလာင််းအတည်မပျုမပီ်း၊

စာချျုပ်တွင်

ပါရှသသာ

ကတကဝတ်ြျာ်းကို

ြည်သညဲ့်အခါြ

သြာက်ြျက်ကျ ်းလွန်မခင််းြရှဘ သလ်းစာ်းလိုက်နာလျက်ရှ သည်။ တစ်ချန်တည််းတွင် ြြနိုင်ငံ၏
အချျုပ်အမခာအာဏာနှငဲ့်အြျျု်းသာ်း အကျျု်းစီ်းပွာ်းကို ကာကွယ်သစာငဲ့်သရှာက်ရန် အစွြ်း် ကိုန် ကကျု်းပြ််း
လျက် လိုပ်သဆာင်သငဲ့် လိုပ်သဆာင်ထိုက်သည်ကို ဆက်လက် သဆာင်ရွက်သွာ်းြည်မြစ်သည်။

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ပူ်းသပါင််းသဆာင်ရွက်သရ်း ဝန်ကကီ်းဌာန
၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်

“Press Statement”
Judgment of the International Court of Justice (ICJ) on the preliminary objections
raised by Myanmar
The Republic of the Union of Myanmar takes note of today’s decision by the
International Court of Justice to reject the preliminary objections raised by Myanmar
relating to the application filed by The Gambia on 11 November 2019, alleging violations
by Myanmar of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide.
Myanmar submitted four preliminary objections to the jurisdiction of the Court to
deal with the merits of the application and to the admissibility of the case on 20 January
2021. The first preliminary objection was that the court lacks jurisdiction or that the case
is inadmissible on the ground that The Gambia serves as a nominal applicant for the
Organisation of Islamic Cooperation (the “OIC”) and that the real applicant in these
proceedings is the OIC, an international organization. The second preliminary objection
was that The Gambia lacks standing to bring the case against Myanmar under Article IX
of the Genocide Convention as it is a non-injured Contracting Party to the Convention.
The third preliminary objection was that The Gambia, as a non-injured Contracting Party
to the Genocide Convention, may not seise the Court with a case arising under that
Convention since Myanmar made a reservation to its Article VIII. The fourth preliminary
objection was that the Court lacks jurisdiction or that the case is inadmissible as there
was no dispute between The Gambia and Myanmar on the date of filing of the Application
instituting proceedings.
The International Court of Justice held public hearings on the preliminary
objections raised by Myanmar from 21 February to 28 February 2022, at the Peace Palace
in The Hague, Netherlands. The Myanmar delegation was led by H.E. U Ko Ko Hlaing,
Agent of Myanmar and Union Minister for International Cooperation and H.E. Dr.Thi Da
Oo, Alternate Agent of Myanmar, Union Minister and Union Attorney General, Ministry of
Legal Affairs. International counsels and advocates presented Myanmar’s arguments
before the Court.
The preliminary objections raised by Myanmar were believed to be strong as a
matter of law and matter of fact. Myanmar notes that Judge XueHanqin issued a
dissenting opinion, and voted against the Court’s finding that it has jurisdiction and that

the application is admissible. Myanmar is disappointed that its preliminary objections
were rejected, while it notes that the Court has now determined the matter.Myanmar
noted that this judgment will become not only a source of international law but also set
a precedent for future cases. Myanmar reaffirms its position in a declaration over the
ratification of the Convention and respects its obligations under the Convention without
any violation of them. At the same time, Myanmar will endeavour its utmost efforts to
safeguard the Country’s sovereignty and national interest and continue to undertake
appropriate steps for the country.

Ministry of International Cooperation
23 July 2022

