
“သတင််းထုတပ်ြန်ချက်” 

မြန်ြာ န ိုင်ငံ က တ င်သွ င််းခ ဲ့ သသာ ကနဦ ်းကန ် ကွက်လ ာ နှငဲ့်ပတ်သက်၍ အ မ ပည်မ ပည်ဆ  ိုင်ရ ာ  

တရာ ်းရံို်း၏ ဆ ံို်းမြတ်ချ က် မ ြန်ြာ န ိုင်ငံအသပေါ် ဂြ် ဘီယ ာ န ိုင်ငံကအ မပည် မပည် ဆ  ိုင်ရာ တရာ ်းရံို်း၌ ၁၉၄ ၈  

ခိုနှစ် လူြျ  ျု်းသိုဉ် ်းသစြှု က ို တာ ်းဆ ီ်းရန်နှင်ဲ့ မပစ် ဒဏ်သပ ်းရန် န ိုင်ငံ တကာ သသ ဘာ တူစာ ချျုပ်က ို က ျ ်းလွန်  

သြာ က်ြျက် သညဟ်ို စွပစ်ွ ချက်မြ င်ဲ့ ၂၀ ၁၉ ခိုနှစ်၊  န ိုဝင်ဘာ လတွင် တရာ ်းစွ ဆ ိုခ ဲ့မ ခင််းနှငဲ့်ပ တ်သက်  ၍  

အ မပည်မပညဆ်  ိုင်ရာ တရာ ်း ရံို်းက  မ ြန်ြာ န ိုင်ငံ က တ င်သွင် ်းခ ဲ့သညဲ့်  ကန ဦ်းကန ် ကွက်လ ာ က ို ပယခ် ျ 

သ ကာ င််း  ဆ ံို်းမ ြတ်ချက်က ို မ ပည်သထာ င်စိုသြမတ မြန်ြ ာ န ိုင်ငံသတာ ်အသနမြငဲ့် ြှတ် သာ ်းထာ ်း ရှ သည် ။ 

ဂြ်ဘီယာ န ိုင်ငံက  အ မပည် မ ပည်ဆ ိုင်ရာ တရာ ်းရံို်းသ ို  တ င် မပထာ ်းသညဲ့်အြှု က စစနှငဲ့်  ပတ်သက် ၍ 

အ မပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ  တရာ ်းရံို်းက စီရ င်ခွငဲ့်  ြရှ သ ကာ င််း၊  ဂြ် ဘီယာ န ိုင်ငံသ ည ် တရာ ်း စွ ဆ ိုပ ိုင်ခွ ငဲ့် 

ြရှ သ ကာ င် ်း ကနဦ ်းကန ် ကွ က်လ ာ  (Preliminary objections) အ ချက် ၄  ချက်အာ ်း မြန်ြာ န ိုင်ငံက  

အ မပည်မပည်ဆ  ိုင်ရာ တရာ ်း ရံို်းသ ို  တင် သွင် ်းခ ဲ့သည် ။ အ ဆ  ိုပါ ကနဦ်း ကန ်ကွက်လ ာ  ၄  ချက်တင်ွ  - 

- ပထြကန ်ကွ က်လ ာ အ သနမြငဲ့် ဂြ်ဘီယာ န ို င်ငံသ ည ် အ စစလာ ြ်ြစ် ပူ်းသပါင် ်း  

သဆာ င်ရွက်သရ်းအ ြွ ွဲ့ (The Organization of Islamic Cooperation – the OIC) အ တွက်  

အ ြည်ခံ၍ ဤအ ြှုက စစက ို တရာ ်းစွ ဆ ိုတင်သွင် ်းခ ဲ့မခင် ်းမ ြစ်သမြ ငဲ့် အ ြှု  အ သွာ ်းအ လာ အာ ်းလံို်း၏  

အ ြှနစ်င်စစ် တရာ ်းစွ ဆ ိုသညဲ့် တရာ ်းလ ိုသညန် ိုင်ငံတ ကာ  အ ြွ ွဲ့အစည််းမြစ်သ သာ  

အ စစလာ ြ်ြစ်ပ်ူးသပါင််းသဆာ င်ရွက်သရ ်းအ ြွ ွဲ့ မြစ်သ  ကာ င် ်း၊ 

- ဒိုတ ယ ကန ်ကွ က်လ ာ အ သနမြငဲ့်  ဂြ်ဘီယာ န ိုင် ငံ အ သ နမြင်ဲ့  ၁၉၄ ၈  ခိုနှစ် လူြ ျ  ျု ်း သိုဉ််း  သစြှုက ို  

တာ ်းဆ ီ်းရန်နှင်ဲ့ မပစ်ဒဏ် သပ်းရန် န ို င်ငံတ ကာ သသ ဘာ တူစာ ချျုပ်၏ အ ပ ိုဒ်  ၉  အ ရ  

နစ်နာ သညဲ့်န ိုင်ငံ ြ ဟိုတ ်သညဲ့်အတွက် အ ြှု က ိုတရာ ်းစွ ဆ ိုန ိုင်သည်ဲ့  အ သန အ ထာ ်းြရှ သ ကာ င် ်း ၊ 

- တတ ယကန ် ကွက်လ ာ အ သနမြငဲ့် မြန်ြာ န ိုင်ငံ က  စာ ချျုပ်၏ အ ပ ိုဒ်  ၈  က ို ခခွ င််းချ က်မပ ျု  

ထာ ်းမခင််းသ  ကာ င်ဲ့ ဂြ် ဘီယ ာ န ိုင်ငံအသနမြင်ဲ့  အ မပည်မပ ညဆ်  ိုင်ရာ တရာ ်းရံို်းတွင် တ ရာ ်းစွ ဆ ိုမခင် ်း  

ြမပျုန ို င်သ ကာ င််း၊ 

- စတိုတထကန ် ကွက်လ ာ အ သနမြငဲ့် မြန်ြာ န ိုင်ငံနှ ငဲ့် ဂြ်ဘီယာ န ိုင် ငံ နှစ် န ိုင်ငံ ကာ ်း တွ င်  

အ မငင််း ပွာ်းြှု  တစ်စံိုတ စ်ရာ  ြရှ သညဲ့်အတွက် ၎ င််း၏သလ ာ က်  ထာ ်းချက်က ို  

အ မပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ တရာ ်း ရံို်းအ သနမြ ငဲ့် လက်ြခံ သငဲ့်သ  ကာ င််း  စသည်တ ို က ို တ င်မ ပခ ဲ့သည။် 

မြန်ြာ န ိုင်ငံ၏  ကနဦ ်းကန ် ကွက်လ ာ နှငဲ့် ပ တ်သက် သညဲ့်  ကာ ်းနာ ြှုက ို  န ယ် သာ လန်န ိုင်ငံ ၊  

သညဟ် ဂ်မြ ျုွဲ့ရှ  အ မပ ညမ်ပ ညဆ်  ိုင်ရာ တရာ ်းရံို်းတွင် ၂ ၀၂၂ ခိုနှစ်  သြသြာ ်ဝါရီလ ၂၁ ရ က်သန ြှ  ၂ ၈  

ရက်သန အ ထ  မပျုလိုပ်ခ ဲ့ရာ  မြန်ြာ န ိုင်ငံ၏ က ိုယစ်ာ ်း လှယ် (Agent) မြစ်သ သာ  အ မပည်မပည်ဆ ိုင်ရ ာ  

ပူ်းသပါင် ်းသဆာ င်ရွက်သရ ်းဝန် ကကီ်းဌာ န  မပည် သထာ င်စိုဝန်ကကီ်း  ဦ ်းက ို က ိုလ ှုင်နှငဲ့် အ လှညဲ့်ကျ  

က ိုယစ်ာ ်းလှယ် (Alternate Agent) မြစ်သ သာ  ဥ ပသဒသရ်းရာ ဝန်က ကီ်းဌာ န၊  မ ပည်သထာ င်စိုဝန်ကကီ ်း  

နှငဲ့်မပည်သထာ င်စိုသရှွဲ့သနချ ျု ပ် သ ဒါကတ်ာ သီတာဦ်း တ ို  ဦ ်းသဆာ င်သသာ  မြန်ြာ က ိုယစ်ာ ်းလှ ယ်  

အ ြွ ွဲ့ဝင်ြျာ ်းက  န ိုင် ငံတကာ သရွှဲ့သနြျာ်းနှငဲ့်အတူ တ က် သရာက်သချပသလ ာ က်လ ခ ဲ့သည။် 



မြန်ြာ န ိုင်ငံ၏ ကနဦ်း ကန ် ကွက်လ ာ သည ် ဥ ပသဒသ  က ာ င််းအ ရလည််းသကာ င် ်း၊  အ ချက်အလ က်  

သ ကာ င််းအ ရလည် ်းသကာ င် ်း  မပ ညစ်ံိုခ ိုင်လံိုြှုရှ သည် ဟို  ယံို ကညသ် ည။်အ မပည် မပ ညဆ်  ိုင်ရာ  တရာ ်းရံို ်း၏  

တရာ ်းသူကကီ ်းတစ်ဦ ်းမြစ်သူ  Judge XueHanqin က အ မပည်မပည် ဆ  ိုင်ရာ  တရာ ်းရံို်းက  

တရာ ်းစီရင်ခွငဲ့်ရှ သ ကာ င််းနှ ငဲ့် ဂြ်ဘီယာ န ိုင်ငံ က တ ရာ ်းစွ ဆ ို ခွငဲ့်ရှ သ ကာ င််း ဆ ံို်းမြတ်ချက် က ို က န ်  

ကွက်ြ သပ ်းခ ဲ့မပီ ်းကွ လွ သညဲ့်  သံို ်းသပ်ဆံို်း မြတ်ချ က် က ို တင်သွင် ်းခ ဲ့သည် က ိုလည််း မ ြန်ြာ န ိုင်ငံအသနမ ြ ငဲ့်  

ြှတ်သာ ်းြ သည် ။ မ ြန်ြာ န ိုင်ငံအသနမြ ငဲ့် ြ ြ တ င်  သွင် ်းခ ဲ့သညဲ့် ကနဦ်း  ကန ်ကွက်ချ က်ြျာ ်း က ို 

အ မပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ တရာ ်း ရံို်းက ပယခ်ျခ ဲ့သည် က ို  စ တ်ပျက်ြ သ ည။် ထ ို အ တူတရာ ်းရံို်းအ သနမြငဲ့်  

အ ဆ  ိုပါက စစရပအ် သပေါ် အ ဆ ံို်းအ မြတ်သပ်းခ ဲ့ မပီ်း မြစ် သညက် ို  မြန်ြာ န ိုင် ငံအသ နမြငဲ့်  ြှတ်သာ ်းထာ ်း 

ရှ သည။်ထ ိုဆ ံို်းမြ တ်ချက်သ ည ် အ မပည်မပည်ဆ ို င်ရာ  ဥပသဒ၏ အ ရင််းအ မြစ်  မြစ် သွာ ်းြည်မြစ် သ က ဲ့ သ ို  

သနာ င်လာ ြညဲ့်အြှုြျာ်းအ တွက် သာ ဓကအ ြှုမြစ်  သွာ ်းြည် က ိုလ ည််း  မြန်ြာ န ိုင် ငံအသန မြငဲ့် 

သတ မပ ျုြ သည် ။ 

မြန်ြာ န ိုင်ငံအသနမြ ငဲ့် စာ ချျုပ်က ို လက်ခံအတည် မပျုစ ဉ်က သ က ညာခ ဲ့သညဲ့် ရပ် တည်ချက်က ို  

ထပ်သလာ င််းအ တည်မပျုမပီ်း၊  စာ ချျုပ်တွ င် ပါရှ သ သာ  ကတ ကဝတြ်ျာ ်း က ို ြည်သညဲ့်အခါ ြ  

သြာ က်ြျက် ကျ ်းလွန်မခ င််း ြရှ ဘ  သလ်းစာ ်းလ ိုက်နာ လျက်ရှ  သည။် တစ်ချ  န်တည််းတွ င် ြ ြ န ိုင်ငံ ၏  

အ ချျုပ်အမခာ အ ာ ဏာ နှငဲ့်အြျ  ျု်း သာ ်း အ က ျ  ျု ်းစီ်းပွာ်း က ို ကာ ကွယ်သစာ ငဲ့်သရှာ က်ရန် အ စွြ််းကိုန် ကက ျု ်းပြ် ်း  

လျက် လိုပ်သဆ ာ င်သငဲ့်  လို ပ်သဆ ာ င်ထ ိုက်သညက် ို  ဆ က်လက် သဆာ င်ရွက်သွာ ်းြ ညမ်ြစ်သည် ။ 

 

အ မပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ  ပူ ်းသပါ င််းသဆာ င်ရွက်သရ ်း ဝန် ကကီ ်း ဌာ န 

၂၀၂၂  ခိုနှစ်၊  ဇူလ ိုင်လ ၂ ၃ ရ က် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


