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1 

 

Sergeant Aung Lin Tun 

တပ်ကကပ်ကက ်း စအာငလ်င််းထွန််း 
26 years Male 13-03-2021 

While getting treatment in Hakha Hospital, the Tatmadaw forced all the 

patients to leave the hospital. He died due to lack of treatment 

ဟာ်းခါ်းစ ်းရ ုတွင ် စ ်းကုသစနစဉ် စစ်စကာငစ် မှ စ ်းရ ုအာ်း ဝငစ် ်း၍ 

လ နာမျာ်းအာ်း နငှထ်ုတ်၍ စ ်းကုသမှုမရ၍ စသ  ု်း 
 

2 
Cung Lian Ceu 

ကျ  ်းလျနက်ျ အှို 
25 years Male 

 

17-03-2021 

 

Civillian shot death by the Tatmadaw  in Tahan, Kalaymyo while 

participating in anti-coup protest. 

ကစလ်းမမှိ ြို့၊တာဟန််း သပှိတ်တွင ်စစ်စကာငစ် မျာ်းမှ ပစ်သတ် 

 

3 
Do Suan Kim 

ဒှိ်ုး ွင််းကှိမ််း 
19 years 

 

Male 

 

17-03-2021 

Civillian shot death by the Tatmadaw  in Tahan, Kalaymyo while 

participating in anti-coup protest. 

ကစလ်းမမှိ ြို့၊တာဟန််း သပှိတ်တွင ်စစ်စကာငစ် မျာ်းမှ ပစ်သတ် 

 

4 
Cin Khan Mang 

ကျငခ်န ဲ့မ်ာန် 
29 years Male 17-03-2021 

Civillian shot death by the Tatmadaw  in Tahan, Kalaymyo while 

participating in anti-coup protest. 

ကစလ်းမမှိ ြို့၊တာဟန််း သပှိတ်တွင ်စစ်စကာငစ် မျာ်းမှ ပစ်သတ် 

 

 

5 

 

Lianzuali 

လျနဇွ်ာလ်အ ်း 

 

34 years Female 

 

23-03-2021 

 

Civilian. When the Tatmadaw forces entered her house in Yangon, she 

fell while trying to hide outside her upstairs apartment. 

ရနကု်နစ်နအှိမ်တွင ်စစ်စကာငစ် မျာ်းဝငစ်ရာက်၍ အှိမ်စပေါ်ထပ်မှ ပပ တ်ကျစသ  ု်း  

 

6 
Sergeant Thang Thlu 

ဒတုပ်ကကပ်ထနလ်ှုပ် 
21 years Male 11-04-2021 

 

Killed in battle with the Tatmadaw in Kachin State 

ကချငပ်ပည်နယ်တွင ်တှိုက်ပွ ဝငရ်င််း ကျ  ု်း 
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7 
Dawt Hnem Sung (a) Akhu  

စဒါ ဲ့လ်နမ်ှ  ု (ခ) အာ်းခ  
37 years Female 28-03-2021 

Civilian – while in anti-coup protest, shot death by the Tatmadaw which 

fired at the crowd in Tahan, Kalaymyo. 

ကစလ်းမမှိ ြို့သပှိတ်တွင ် စစ်စကာငစ် မှ သပှိတ်မ ှိ ခွင််း စဉ် ရငဘ်တ်ကျည်ထှိမှန၍် 

စသ  ု်း  

8 

 

Thang Hawm Lian 

ထနစ်ဟာမ်လျန််း 

 

 

29 years 

 

Male 

 

28-03-2021 

 

Civillian shot death by the Tatmadaw in an anti-coup camp in Tahan, 

Kayaymyo. 

ကစလ်းမမှိ ြို့၊ တာဟန််းသပှိတ်ခ တပ်တွင ်စစ်စကာငစ်  မျာ်းမှ ပစ်သတ် 

  

9 
Zosangliana 

ဇှို န််းလျန််းအာ 
19 years Male 28-03-2021 

Civillian shot death by the Tatmadaw in an anti-coup camp in Tahan, 

Kayaymyo. 

ကစလ်းမမှိ ြို့၊ တာဟန််းသပှိတ်ခ တပ်တွင ်စစ်စကာငစ်  မျာ်းမှ ပစ်သတ် 

 
 

 

10 

 

 

Ram Hlur  

ရမ််းလျာ်းလ် 

 

 

68 years 

 

Male 

 

01-04-2021 

 

Civillian – while hiding from the Tatmadaw that came to Chawngkhuah 

village, hit by Tatmadaw fire and lated died with that wound. 

စချာင််းခွရွာထ  စစ်တပ်မျာ်းဝငစ်ရာက်၍ ပုန််းစရှာငစ်နစဉ် စစ်တပ်မှ 

ပစ်ခတ်သညဲ့်ဒဏရ်ာပ ငဲ့စ်သ  ု်း 
 

11 
Maximin  No Cin Thang 

မင ် မင််းနှိကုျင််းထန ်
28 years Male 01-04-2021 

Killed at Chawngkhuah-Thanphu battle 

စချာင််းခွ-သ  ှိုတှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်း 

 

12 
Aung San Win 

စအာင ်န််းဝင််း 
49 years Male 01-04-2021 

Civilian shot dead by the Tatmadaw at Chawngkhuah village 

စချာင််းခွရွာ ပစ်ခတ်မှုတွင ်စစ်စကာငစ် မျာ်းမှ ပစ်သတ်၍ စသ  ု်း 

 

mailto:info@chinaffairs.org
mailto:info@chinaffairs.org


 

Chin civilians and resistance forces killed by the Tatmadaw since 1st Feb 2021 

စစ်အာဏာသမ်ိ်းသည ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စ၍ ကျဆ  ်းသ ာ်းသည ် ချင််းအရပ်သာ်း/ဖ ာ်လှန်ဖရ်းသမာ်းမျာ်းစာရင််း 

 

 

ICA took great care to make sure that the data are as accurate as possible. If you find any error or discrepancy, please do let us know at info@chinaffairs.org. 

စာရင််းအချက်အလက်မျာ်း မှန်ကန်မှုရှှိစစရန် အထ ်းဂရုစှိုက်၍ စ ာင်ရွက်ခ ဲ့ပါသည်။ တစ်စ ုတစ်ရာ မှာ်းယွင််းမှု  ရှှိပါက  info@chinaffairs.org သှို ဲ့ အစကကာင််းကကာ်းအသှိစပ်းစစလှိုပါသည်။ 

3 

No. 

စဉ် 

Name 

အမည် 

Age 

အသက ်

Gender 

ကျာ်း/မ 

Date of death 

ဖသဆ  ်းသည ဖ်န   

Cause of death 

ဖသဆ  ်းရသည ်အဖ ကာင််းရင််း 

Photo 

ဓါ ပ်   

13 
Maria Goretty Cing Ngaih Don 

မာရ ယာ်းကျှိနင်ှိက်ုဒနွ် 
55 years Female 01-04-2021 

Civilian-The Tatmadaw shot her death in her house in Letpanchawng 

village. 

လက်ပ စချာင််းရွာတွင ်စနအှိမ်၌စနစဉ် စစ်စကာငစ် မျာ်းမှ ဝငစ်ရာက် ပစ်သတ် 

 

14 

Mary Magdalene Zen Deih San 

Hlawn Vung 

စမရ မယ်ဒလင််းနာ်း 

15 years Female 01-04-2021 

Civllian-The Tatmadaw raped and killed her in her house in 

Letpanchawng 

လက်ပ စချာင််းရွာတွင ်စနအှိမ်၌စနစဉ် မုဒှိမ််းကျငဲ့မ်ပ ်း အသတ်ခ ရ 

  

15 

Nyan Lin Htet (a) Van Biak 

Thang 

ဉာဏလ်င််းထက် (ခ) ဗနဗ်ျက်ထန် 

19 years Male 02-04-2021 

Civilian - The Tatmadaw shot him death and dumped his body near Kalay 

University. 

စစ်စကာငစ် မှ ပစ်သတ်၍ အစလာင််းအာ်း ကစလ်းတကက သှိုလ်အန ်းတွင ်စွန် ဲ့ပစ် 

 

16 
Police Officer Thang Hou  Gin 

ရ တပ်သာ်း ထနစ်ဟာက်ဂင ်
25 years Male 02-04-2021 

Police officer who joined CDM. Shot death while fighting with the police 

near police station in Tamu 

CDM ဝငထ်ာ်းသညဲ့် ရ ပ စ်မပ ်း ရ ကင််းမှ တှိုက်ခှိုက်သညဲ့်အတွက် ရငဘ်တ် 

ကျည် နထ်ှိ၍ ကျ  ု်း (တမ ်းမမှိ ြို့)  

17 
Than Sang 

ထန ်န််း 
26 years Male 03-04-2021 

Shot in his stomach and severly injured on 1st April at Aungchanta battle. 

Died on 3rd April while getting medical treatment. 

ဧမပ  တစ်ရက်စန ဲ့၊ စအာငခ်ျမ််းသာတှိုက်ပွ တွင ် ဝမ််းဗှိုက်ကျည်ထှိ ဒဏရ်ာရ၍ 

စ ်းကုသ ခ ယ မပ ်း ဧမပ  ၃ ရက်စန ဲ့တွငက်ျ  ု်း  

18 
Ngul Sian Pau 

ငာွလ်ရှမ််းစပါင် 
64 years Male 07-04-2021 

Civillian-While feeding his pigs in his backyard, he heard the gunshots 

and fled. But  the Tatmadaw hit from the main road and died. 

အှိမ်စနာက်စ ်းတွင ် ဝက်စာစက ်းစနချှိန ် စသနတ်သ ကကာ်း၍ စပပ်းလ ာ်းစဉ် 

အကကမ််း က်စစ်တပ်မှ လမ််းစပေါ်ကစနပစ်ခတ်၍ စသ  ု်း  
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19 
Lalsiamliana 

လာရှန််းလျနန်ာ 
28 years Male 07-04-2021 

Civillian-He went out to see the situation during a battle between the 

Tatmadaw and resistance forces near Wesley Hospital in Tahan, Kalaymyo. He 

was shot in his leg by the Tatmadaw. When they got his body in the evening, a 

bullet was found between his ribs. 

ဝယ်စလ စ ်းရ ုစရှြို့တွင ် တာဟန််းပပည်သ နငှဲ့စ်စ်စကာငစ် မျာ်း ပစ်ခတ်မှုတွင ် အစပခအစန 

ကကညဲ့်ရနအ်ထွက်တွင ် စပခစထာက်ကျည်ထှိမှနမ်ပ ်း အ မ််းခ ရသည်။ ညစန အစလာင််းပပန် 

ရချှိနတ်ွင ်ရငအ်ုပ်န ရှို ်းကကာ်း ကျည်ထှိမှန ်ထာ်းစကကာငဲ့ ်စတွြို့ရ 

 

20 
Van Tha Thang 

ဗနသ်ာထန််း 
34 years Male 07-04-2021 

Civillian-He was shot death by the Tatmadaw during the gun fight between 

civilians and Tatmadaw  in Tahan 

တာဟန််းပပည်သ နငှဲ့စ်စ်စကာငစ် မျာ်း ပစ်ခတ်မှုတွင ်ကျ  ု်း 

 

21 
Lal Dan Sang 

လာလ်ဒန ်န် 
25 years Male 07-04-2021 

Civillian-He was shot death by the Tatmadaw during the gun fight between 

civilians and Tatmadaw  in Tahan 

တာဟန််းပပည်သ နငှဲ့စ်စ်စကာငစ် မျာ်း ပစ်ခတ်မှုတွင ်ကျ  ု်း 

 

22 
Biak Lawm Cuang 

ဗျက်စလာမ်စ ကာင် 
26 years Male 07-04-2021 

Civillian-Arrested  by the Tatmadaw on the 7th of April at Tahan battle. The 

family was informed to collect his body from the hospital on 10th April. 

ဧမပ  ၇ ရက်စန ဲ့ တာဟန််းပစ်ခတ်မှု၌ စစ်စကာငစ်  မျာ်းက  မ််း  ်းမပ ်း ဧမပ  ၁၀ ရက်စန ဲ့မှ 

ကစလ်းမမှိ ြို့စ ်းရ ုတွင ်အစလာင််းလာယ ရန ်စစ်တပ်မှ အစကကာင််း ကကာ်း  

23 

Akar Thu Aung (a) Tluang  Tin 

Lian 

အာကာသ စအာင ်(ခ)တလွနသ်ငလ်ျန် 

23 years Male 07-04-2021 

Civilian-Shot death by the Tatmadaw during the gun fight between civilians 

and Tatmadaw  in Tahan (University student) 

တာဟန််းပပည်သ နငှဲ့စ်စ်စကာငစ် မျာ်းပစ်ခတ်မှုတွငက်ျ  ု်း (တကကသှိုလ်စကျာင််းသာ်း) 
 

24 
Ezakiel 

အ ဇကယ်လ် 
20 years Male 07-04-2021 

Civillian-Went missing from gun fight between civilians and Tatmadaw  in 

Tahan. His body was found  after one week. 

တာဟန််းပပည်သ နငှဲ့စ်စ်စကာငစ် မျာ်း ပစ်ခတ်မှုတွင ် စပျာက်  ု်းသွာ်းမပ ်း ရက်သတတ ပတ် 

အကကာမှ အစလာင််း ပပနစ်တွြို့  
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25 
Tun Niang (a) Dawt Cung Lian 

ထွန််းထွန််းနှိငု ်(ခ) စဒါ ဲ့ကျ  ်းလျန် 
38 years Male 17-04-2021 

Civillian-Lawyer who helped over 100 detainees to get out of prison.  SAC 

account was that he died due to gas explosion at his house. 

စနအှိမ်တွငဂ်တ်စ်အှို်းစပါက်စသ  ု်းဟု ကနဦ်းသှိရ ( လှိုင််းစဒါ ဲ့ကျ  ်းလျန်သည် 

စရှ ြို့စနတစ်ဦ်းပ စ်မပ ်း  မ််း  ်းခ လ ရာချ  လွတ်စပမာက်စအာင ် က ည  စ ာငရွ်က်ခ ဲ့သ  

ပ စ်သည်။)  

26 
Feliz  Thang Muan Lian 

  ်းလစ်ထနမွ်မ််းလျန ် 
23 years Male 28-04-2021 

Civilian-Shot death by the Tatmadaw on his way to work at petrol stattion 

တ ်းတှိနမ်မှိ ြို့တွင ် ဓါ တ်   ှိုင ် စစာငဲ့ ်ှို ဲ့အသွာ်း အကကမ််း က် စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်၍ 

စသ  ု်းသည်။ 

 

27 
Cung Zung Thang 

ကျ  ်းဇုနထ်န် 

 

24 years 

 

Male 04-05-2021 

Civilian - Killed during the fight between  the Tatmadaw and people defence 

forces in Htilin, Magwe Division. 

မစကွ်းတှိုင််း၊ ထ ်းလင််းမမှိ ြို့တွင ်အကကမ််း က်စစ်စကာငစ် နငှဲ့ ် ပပည်သ ဲ့ ကာကွယ်စရ်း တပ်တှို ဲ့ 

ကကာ်း ပစ်ခတ်မှုစကကာငဲ့ ်စသ  ု်း (အရပ်သာ်း) 
 

28 
Jonathan 

ဂျှိ ်းနသန် 
17 years Male 04-05-2021 

Civilian - Killed during the fight between  the Tatmadaw and people defence 

forces in Htilin, Magwe Division. 

မစကွ်းတှိုင််း၊ ထ ်းလင််းမမှိ ြို့တွင ်အကကမ််း က် စစ်စကာငစ် နငှဲ့ ် ပပည်သ ဲ့ ကာကွယ်စရ်း တပ်တှို ဲ့ 

ကကာ်း ပစ်ခတ်မှုစကကာငဲ့ ်စသ  ု်း (အရပ်သာ်း) 

 

 

 

29 

Myo Tun Lin Lwin (a) Thang Bu 

Loon 

ဗှိုလ်စလာင််းမျှိ ်းထွန််းလင််းလွင ်(ခ) 

ထန််းဘ လွန််း 

22 years Male 

 

07-05-2021 

 

Deid at battle in Kachin State. 

ကချငပ်ပည်နယ်တွင ်တှိုက်ပွ ဝငရ်င််း ကျ  ု်း 

 

30 
Tler Ling 

တ လ်လှိန််း 
56 years Male 11-05-2021 

CIvillian-Arrested at his cultivation farm on 9th May in Hakha. Was tortured to 

death. 

ဟာ်းခါ်းမမှိ ြို့၊ စမလ ၉ ရက်စန ဲ့တွင ် စတာငယ်ာခင််း၌  မ််း  ်းမပ ်း ညှင််းပမ််းနှှိပ်စက် သည်ဲ့ 

ဒဏရ်ာမျာ်းပ င်ဲ့ စသ  ု်း (အစလာင််းပပနမ်ရ) 
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31 
Khamh Bawi 

ကမဲ့်စဘွ 
27 years Male 11-05-2021 

Civillian-Arrested  at his house in Hakha on 9th April by the Tatmadaw 

and was taken to army camp. Tortured to death. 

ဟာ်းခါ်းမမှိ ြို့၊ စမလ ၉ ရက်စန ဲ့တွင ် စနအှိမ်၌  မ််း  ်း၍ စစ်စကကာစရ်းစခန််းအတွင််း 

ညှင််းပမ််းနှှိပ်စက်မှုပ ငဲ့ ်စသ  ု်း (အစလာင််းပပနမ်ရ) 
 

32 
Wai Phyo Thant 

စဝမ ှိ ်းသန ဲ့ ်
- Male 14-05-2021 

Civillian-  Assistant Engineer in Mindat. Shot death by the Tatmadaw 

while he was going to work. 

မင််းတပ်မမှိ ြို့တွင ် စနထှိုငသ်ည်ဲ့ လ/ထ အငဂ်ျငန် ယာ ပ စ်မပ ်း တာဝနထ်မ််းရန် 

အသွာ်းတွင ်ကျည်ထှိ၍ ကျ  ု်းသည်။ 

 

33 
Thang Hung Thang 

ထန််းဟုန််းထန််း 
17 years Male 

 

13-05-2021 

 

Killed at golf course battle in Mindat. 

စဂါက်ကွင််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း 

 

34 
Mang Kee Thang 

မာနက် ်းထန််း 
20 years Male 

 

14-05-2021 

 

Killed at golf course battle in Mindat. 

စဂါက်ကွင််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း 

 

35 
Hung Awn Hung 

ဟုန််းအွမ်ဟုန််း 
- Male 14-05-2021 

Killed at golf course battle in Mindat. 

စဂါက်ကွင််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

36 
Hming Thang (a) Thang Phep 

မှိန််းထန ်(ခ) ထန််းပက် 

 

28 years 

 

Male 14-05-2021 
Killed at golf course battle in Mindat. 

စဂါက်ကွင််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း  
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37 
Khui Shing Ning 

ခွ ရှှိန််းနင ်
 Male 14-05-2021 

Killed at golf course battle in Mindat. 

စဂါက်ကွင််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း  

 

 

 

 

38 
Ha Khui Shing 

ဟာခွ ရှှိန််း 
 Male 14-05-2021 

Killed at golf course battle in Mindat. 

စဂါက်ကွင််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း  

 

 

 

 

39 
Kee Tam 

က ်းတမ်  
25 years Male 17-05-2021 

Killed at 38 miles battle, Mindat 

၃၈ မှိုင ်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

40 
Ki Shing 

က ်းရှှိန််း 
 Male 17-05-2021 

Killed at West 38 miles battle, Mindat 

(အစနာက် ၃၈ မှိုင ်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

41 
Ling Ki 

လှိန််းက ်း 
 Male 

 

15-05-2021 

 

Killed at West battle, Mindat 

အစနာက် တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

42 
Ling Shwe 

လှိန််းရ   
23 years Male 

 

30-05-2021 

 

 

Killed at the West battle, Mindat-Kampalet 

(အစနာက်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်-ကန်ပက်လက်) တွင ်ကျ  ု်း 
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43 
Thang Naing 

ထန််းနှိငု််း 
15 years Male 

 

21-05-2021 

 

 

Killed at Pukwin battle, Mindat 

ပ ကွန််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

44 
Tam Ling 

တမ်လှိန််း 
- Male 

 

26-05-2021 

 

 

Killed at Pukwin battle, Mindat 

ပ ကွန််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း  

 

 

 

 

45 
David 

ဒါဝှိတ် 
- Male 

 

26-05-2021 

 

 

Killed at Pukwin battle, Mindat 

ပ ကွန််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ် တွင ်ကျ  ု်း  

 

 

 

 

46 
Thang Ling 

ထန််းလှိန််း 
20 years Male 30-05-2021 

 

Killed at Khuailungtha battle, Mindat 

(ခွ လ ုသာတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

47 
Sui Ling 

ခ  လှိန််း (ခ) စရှာငလ်င ်
 Male 

 

04-06-2021 

 

Police officer who joined CDM. Killed at Sweaungtha battle, Mindat 

(စရ စအာငသ်ာတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

(CDM ဝငထ်ာ်းသည်ဲ့ ရ ပ စ်သည်။) 

 
 

48 
Shing Aung Thang 

ရှှိန််းစအာငထ်န််း 
 Male 

 

04-06-2021 

 

 

Killed at Melaekung battle, Mindat 

(မယ်လယ်ကုန််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 
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49 
Thang Ling 

ထန််းလှိန််း 
 Male 

 

04-06-2021 

 

 

Killed at Melaekung battle, Mindat 

(မယ်လယ်ကုန််းတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

50 
Ngai Shing Mang 

ငှိငု််းရှှိန််းမာန် 
 Male 06-06-2021 

Killed at Yat battle, Mindat 

(ယှက်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

51 
Thang Mang 

ထန််းမာန် 
 Male 06-06-2021 

Killed at Chawngsone battle, Mindat 

(စချာင််း  ုတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

52 
Ha Phe 

ဟာစ  
 Male 06-06-2021 

Killed at Chawngsone battle, Mindat 

(စချာင််း  ုတှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

53 
Lin Ning 

လှိန််းနှိငု််း 
 Male 07-06-2021 

Killed at Yat battle, Mindat 

(ယှက်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

54 
Ling Yaw Aung 

လှိန််းစယာအွမ် 
18 years Male 

 

08-06-2021 

 

Killed at Yat battle, Mindat 

ဘုရာ်းစခန််း-ယှက်တှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်း 

 

mailto:info@chinaffairs.org
mailto:info@chinaffairs.org


 

Chin civilians and resistance forces killed by the Tatmadaw since 1st Feb 2021 

စစ်အာဏာသမ်ိ်းသည ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စ၍ ကျဆ  ်းသ ာ်းသည ် ချင််းအရပ်သာ်း/ဖ ာ်လှန်ဖရ်းသမာ်းမျာ်းစာရင််း 

 

 

ICA took great care to make sure that the data are as accurate as possible. If you find any error or discrepancy, please do let us know at info@chinaffairs.org. 

စာရင််းအချက်အလက်မျာ်း မှန်ကန်မှုရှှိစစရန် အထ ်းဂရုစှိုက်၍ စ ာင်ရွက်ခ ဲ့ပါသည်။ တစ်စ ုတစ်ရာ မှာ်းယွင််းမှု  ရှှိပါက  info@chinaffairs.org သှို ဲ့ အစကကာင််းကကာ်းအသှိစပ်းစစလှိုပါသည်။ 

10 

No. 

စဉ် 

Name 

အမည် 

Age 

အသက ်

Gender 

ကျာ်း/မ 

Date of death 

ဖသဆ  ်းသည ဖ်န   

Cause of death 

ဖသဆ  ်းရသည ်အဖ ကာင််းရင််း 

Photo 

ဓါ ပ်   

55 
Ling Ha 

လှိန််းဟာ 
 Male 

 

06-06-2021 

 

Killed at Yat battle, Mindat 

(ယှက်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

56 
Maung Kee 

စမာငက် ်း 

 

 

 

Male 04-06-2021 
Killed at Sweaungtha battle, Mindat 

စရ စအာငသ်ာတှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

57 

 

Aung Ling 

စအာငလ်ှိန််း 
 Male 30-05-2021 

Killed at the Western battle, Mindat-Kampalet 

(အစနာက်တှိုက်ပွ ၊ မင််းတပ်-ကန်ပက်လက်) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

58 
Go Sian Mung 

ဂှိုရှမ်မုန ် 
27 years Male 16-05-2021 

Civilain shot death by the Tatmadaw on his way home in Tedim. 

တ ်းတှိနမ်မှိ ြို့တွင ်စနထှိုငသ် ပ စ်မပ ်း အှိမ်အပပန်လမ််းတွင ် အကကမ််း က်စစ်စကာငစ် ၏ 

ပစ်ခတ်မှု စကကာငဲ့ ်စသ  ု်း။ 

 

59 
Van Biak Ling 

ဗနဗ်ျက်လှိန််း 
25 years Male 16-05-2021 

Killed while fighting the Tatmadaw at Suncung, Hakha township 

ခွနက်ျ  ်းတှိုက်ပွ  (ဟာ်းခါ်းနငှဲ့ ်စစ်စကာငစ်  တှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်း) 

 

60 
Lian Muang Sang 

လျနမွ်မ် န် 
10 years Male 19-05-2021 

Civilain -Died of injury from explosion near High School ( No. 2 ) at 

Tedim, as he had no access to medical treatment. 

တ ်းတှိနမ်မှိ ြို့ အထက(၂)စကျာင််းအန ်း၊ စပါက်ကွ မှုတွင ်ဒဏရ်ာအပပင််းအထန ်ရရှှိမပ ်း 

စ ်းကုသမှု မရသပ ငဲ့ ်စသ  ု်း 
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61 

Cung Nawl Piang 

ကျ  ်းစနာလ်ပပန််း 28 years Male 21-05-2021 

Killed- Killed during the battle between CNO/CNDF and Tatmadaw 

 လမ််းမမှိ ြို့၊ လ ုဘနရွ်ာတွင ် စစ်စကာငစ် နငှဲ့ ် CNO/CNDF တှို ဲ့အကကာ်း တှိုက်ပွ တွင ်

ကျ  ု်း 

 

62 
Thang Naing 

ထန််းနှိငု််း 
6 days old Male 

 

22-05-2021 

 

Civilian died while fleeing the war after Mindat battle. 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ စကကာင်ဲ့ စစ်စဘ်းစရှာငရ်င််း စသ  ု်း 

 

63 
Cung Peng Lian 

ကျ  ်းပှိုငလ်ျန် 
20 years Male 03-06-2021 

Killed during the fight between Tatmadaw and CDF-Hakha between 

Haka and Matupi. 

ဟာ်းခါ်း-မတ ပ  ကကာ်း၊ စစ်စကာငစ် နငှဲ့ ်CDF-Hakha တှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်း 

 

64 
Phun Sang 

 ွန ်န ်
- Male 

 

05-06-2021 

 

Killed at bomb explosion in Hakha. (University student) 

ဟာ်းခါ်းမမှိ ြို့တွင ်ဗ ု်းစပါက်ကွ မှုတွင ်ကျ  ု်းသည်  

(တကကသှိုလ်စကျာင််းသာ်း) 

 

65 
Tial Chawn 

တ ရယ်ခ န ်
- Male 

 

05-06-2021 

 

Killed at bomb explosion in Hakha. (University student) 

ဟာ်းခါ်းမမှိ ြို့တွင ်ဗ ု်းစပါက်ကွ မှုတွင ်ကျ  ု်းသည်  

 

66 
Lai Kulh Thang 

လာလ်ကွပ်ထန် 
- Male 

 

05-06-2021 

 

Killed at bomb explosion in Hakha. (University student) 

ဟာ်းခါ်းမမှိ ြို့တွင ်ဗ ု်းစပါက်ကွ မှုတွင ်ကျ  ု်းသည် 
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67 
Khui Shing  Bonai 

ခွ ရှှိန််းဘ နှိန ်
7 months Male 

 

18-06-2021 

 

Civillian-Died of flu as while fleeing the war after Mindat battle. 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ စကကာင်ဲ့ စစ်စဘ်းစရှာငရ်င််း အစအ်းမှိ  ျာ်းနာစသ  ု်း 

 

68 

 

Unkown 

အမည်မသှိ 

 

57 years Male 15-06-2021 
Civillian-Died of flu as while fleeing the war after Mindat battle. 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ စကကာင်ဲ့ စစ်စဘ်းစရှာငရ်င််း အစအ်းမှိ  ျာ်းနာစသ  ု်း  

 

 

 

 

69 
Nuam Za Thiang 

နမ်ွဇာသျှန််း  
19 years Female 23-06-2021 

Civilian. Traveling with Salai Ngun Nei Piang from Zawngkong, Falam to 

Kalaymyo with a motorbike. Was shot in her left thigh and arrested by 

the Tatmadaw near government quarter in Taungphila, Kalaymyo around 

9pm. Later died while in detention. When her body was recoved, blood 

was all over on her body. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ်၊ (Zawngkong) ရွာမှ ကစလ်းမမှိ ြို့သှို ဲ့  လှိုင််းငနွစ်နပပန််းနငှ်ဲ့ အတ  

 ှိုငက်ယ်ပ င်ဲ့သွာ်းသည်ဲ့သ  ပ စ်မပ ်း ကစလ်းမမှိ ြို့အစရာက်တွင ် စစ်တပ်မှပစ်ခတ်မှု 

စကကာငဲ့ ်ဘယ်ဘက်စပါငတွ်င ် ဒဏရ်ာရ၍  မ််း  ်း စခေါ်စ ာငပ်ခင််းခ ရမပ ်း စသ  ု်း 

(စသ  ု်းချှိနတွ်င ်ခနဓာကှိုယ်စပေါ်၌ စသွ်းအမျာ်း အပပာ်းစတွြို့ ရှှိရသည်။) 

 

 

70 
Ngun Nei Piang 

ငနွစ်နပပန််း 
24 years Male 23-06-2021 

Civilian-Traveling with Mai Nuam Za Thiang from Zawngkong, Falam to 

Kalaymyo. Was shot death by the Tatmadaw near government quarter 

in Taungphila, Kalaymyo around 9pm. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ်၊ (Zawngkong) ရွာမှ ကစလ်းမမှိ ြို့သှို ဲ့ မှိုငန်မ်ွဇာသျှန််း နငှ်ဲ့ 

 ှိုငက်ယ်ပ င်ဲ့ခရ ်းအတ  သွာ်းသည်ဲ့သ ပ စ်မပ ်း ကစလ်းမမှိ ြို့၊ စတာင ် လာ ရပ်ကွက်၊ 

ဝန််းထမ််း အှိမ်အန ်းတွင ်ညကှို်းနာရ ဝန််းကျင၌် စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ် 
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71 
Khai Ne 

ခှိုငစ်န 
 Male 20-05-2021 

Civillia-Government irrigation department staff in Mindat who joined 

CDM and was fleeing the war. Shot death by the Tatmadaw while he was 

taking his belongings from his home.  

CDM ဝငထ်ာ်းသည်ဲ့  ည်စပမာင််းဝနထ်မ််းပ စ်မပ ်း စစ်စရှာငစ်နရင််း မင််းတပ်ရှှိ 

စနအှိမ်သှို ဲ့ အသ ု်းအစ ာငယ် စနစဉ် ပစ်သတ်ခ ရ 

 

72 

 

Pi Ming Thang 

ပ မှိန််းထန််း 

 Male 18-05-2021 
Civillian died in forest while fleeing the war after Mindat battle. 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ စကကာင်ဲ့ စစ်စရှာငရ်င််း စတာထ တွင ်စသ  ု်း 

 

 

 

 

73 
Om Shae 

အွမ်ရှယ် 
13 years Male 24-06-2021 

Civillian- Stepped on land mine planted by the Tatmadaw and killed. 

မင််းတပ်တွင ်စစ်တပ်မှ စထာငထ်ာ်းသညဲ့်ဗ ု်းထှိ၍ စသ  ု်း 

 

 

 

74 
Duh Ling 

ဒလုှိန််း 
58 years Male 18-06-2021 

Shot death by the Tatmadaw at Chawngkhuah village, Kangaw township. 

ဂနစ်ဂါ ဲ့မမှိ ြို့နယ်၊ စချာင််းခွရွာမှပ စ်မပ ်း အကကမ််း က်စစ်တပ်မှ ပစ်သတ် စသ  ု်း 

 

 

 

75 
elderly woman 

အမည်မသှိ အဘွာ်းအှို 
70 years Female 15-06-2021 

Civllian from Senthang, Haka township. Died of exhaustion while fleeing 

the war. 

ဟာ်းခါ်းမမှိ ြို့နယ်၊   နထ်န််းနယ်မှစစ်စရှာငရ်င််း အငအ်ာ်း ပပတ်လတ်စသ  ု်း 

 

 

 

 

76 
Van Tha Cung (a) Zaw Thet 

ဗနထ်ာကျ  ်း(ခ)စဇာ်ထက် 
25 years Male 26-06-2021 

The Tatmadaw arrested father and son on 25th April. The Tatmadaw 

claimed that the son (Van Tha Cung) died of Covid and cremated his 

body. 

ကစလ်းမမှိ ြို့၊ ဇွနလ် ၂၅တွင ် စစ်တပ်မှ သာ်းအ  နစ်ှဦ်းကှို  မ််း  ်းမပ ်း သာ်းပ စ်သ  

ကှိုစဇာ်ထက်အာ်း ကှိုဗစ်ပ ငဲ့စ်သ  ု်းသည်ဟု အစကကာင််းပပကာ မ ်းရှု ှိ ြို့ သမဂှိ လ်  
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77 
Naing Aung 

နှိငုစ်အာင ်
22 years Male 29-06-2021 

Killed at battle with the Tatmadaw at Falam. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ် တှိုက်ပွ တွင ်စသ  ု်း 

 

78 
Kyaw San Win 

စကျာ် န််းဝင််း 
23 years Male 29-06-2021 

Killed at battle with the Tatmadaw at Falam. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ် တှိုက်ပွ တွင ်စသ  ု်း 

 

79 
Tial Hup 

တ ာလ်ဟုပ် 
41 years Male 29-06-2021 

Killed at battle with the Tatmadaw at Falam. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ် တှိုက်ပွ တွင ်စသ  ု်း 

 

80 
Van Bawi 

ဗနဘ်ွ ြို့ 
22 years Male 29-06-2021 

Killed at battle with the Tatmadaw at Falam. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ် တှိုက်ပွ တွင ်စသ  ု်း 

 

81 
Thawng Zel 

စထာင််းဇ လ် 
22 years Male 29-06-2021 

 

Killed at battle with the Tatmadaw at Falam. 

 လမ််းမမှိ ြို့နယ် တှိုက်ပွ တွင ်စသ  ု်း 

  

82 
Gin Do Lian 

ဂငဒ်ှိလုျန ် 
69 years Male 03-07-2021 

Civilian- on hearing bomb explosions and gun shots from the Tatmadaw, 

he  got heart attack and died in Kalaymyo. 

ကစလ်းမမှိ ြို့တွင ် စစ်စကာငစ် မှ ပစ်ခတ်သည်ဲ့ စသနတ်ဗ ု်းသ စကကာင်ဲ့ နလှ ု်းခုနရ်ပ် 

စသ  ု်း  
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စဉ် 
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အမည် 
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အသက ်
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Cause of death 

ဖသဆ  ်းရသည ်အဖ ကာင််းရင််း 
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ဓါ ပ်   

83 
Ngam Chin Pau 

ငမ်ကျငစ်ပါင ်
23 years Male 10-07-2021 

Civilian-Shot death by the Tatmadaw  near Chunpinta Bridge, Tamu (the 

Tatmadaw took away the body) 

တမ ်းမမှိ ြို့နယ် က န််းပငသ်ာတ တာ်းအန ်း စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ခ ရမှုစကကာင်ဲ့ စသ  ု်း။ 

(အစလာင််းပပနမ်ရ)  

84 
Pao Cin Mang 

စပါငဂ်င််းမာန် 
18 years Male 10-07-2021 

Civilian-Shot death by the Tatmadaw  near Chunpinta Bridge, Tamu (the 

Tatmadaw took away the body) 

တမ ်းမမှိ ြို့နယ် က န််းပငသ်ာတ တာ်းအန ်း စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ခ ရမှုစကကာင်ဲ့ စသ  ု်း။ 

(အစလာင််းပပနမ်ရ)  

85 
Mang Gao Hau 

မနဂ်ှို်းဟှို 
17 years Male 10-07-2021 

Civilian-Shot death by the Tatmadaw  near Chunpinta Bridge, Tamu (the 

Tatmadaw took away the body) 

တမ ်းမမှိ ြို့နယ် က န််းပငသ်ာတ တာ်းအန ်း စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ခ ရမှုစကကာင်ဲ့ စသ  ု်း။ 

(အစလာင််းပပနမ်ရ) 
 

86 
Dou Kho Lel 

ဒှိခုှိုလာယ် 
16 years Male 10-07-2021 

Civilian-Shot death by the Tatmadaw  near Chunpinta Bridge, Tamu (the 

Tatmadaw took away the body) 

တမ ်းမမှိ ြို့နယ် က န််းပငသ်ာတ တာ်းအန ်း စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ခ ရမှုစကကာင်ဲ့ စသ  ု်း။ 

(အစလာင််းပပနမ်ရ) 
 

87 
Hung Om 

ဟုန််းအွမ် 
20 years Male 22-07-2021 

 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ရန််းစချာင််း) တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 

 

88 
Thun Swe 

ထွန််းစရ  
 Male 24-07-2021 

 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ရှစ်ဝါန ်း) တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 
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No. 

စဉ် 
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ဓါ ပ်   

89 
Runno Phun Thang Hnin 

ဒတုပ်ကကပ်  ွနထ်နန်ှှိန် 
 Male 24-07-2021 

 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ရှစ်ဝါန ်း) တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 

 

90 
Zaw Mint Phe (a) A boi 

စဇာ်ပမင်ဲ့စ  (ခ) A Boi 
 Male 24-07-2021 

 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ရှစ်ဝါန ်း) တွင ်ကျ  ု်းသည်။  

 
 

91 
Ching Thang 

ချှိ ငထ်န််း 
 Male 24-07-2021 

 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ရှစ်ဝါန ်း) တွင ်ကျ  ု်းသည်။  

 

 

 

 

92 
Boih Mang Naing 

စဘွမာနန်ှိငု််း 
 Male 25-07-2021 

 

Resistance forces – Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat 

battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ဒန် ဲ့ဒ ်းရွာ) တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 

 

 

 

 

93 
Htang Teik Mang 

ထန််းတှိတ်မာန် 
 Male 25-07-2021 

Resistance forces – Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat 

battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ဒန် ဲ့ဒ ်းရွာ) တွင ်ကျ  ု်းသည်။  

 

94 
Ha Awn  (a) Aung Aung 

ဟာအွမ် (ခ) စအာငစ်အာင် 
 Male 25-07-2021 

Resistance forces – Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat 

battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ဒန် ဲ့ဒ ်းရွာ) တွင ်ကျ  ု်းသည်။  
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95 
Thang Kee Hung 

ထန််းက ်းဟုန််း 
 Male 25-07-2021 

Resistance forces – Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat 

battle 

မင််းတပ်တှိုက်ပွ  (ဒန် ဲ့ဒ ်းရွာ) တွင ်ကျ  ု်းသည်။  

 

96 
Kung Thang 

ကုန််းထန််း 
 Male 29-07-2021 

Resistance force-Killed duiring battle at 74 mile between Mindat and 

Matupi 

မင််းတပ်-မတ ပ လမ််း ၇၄ မှိုင ်တှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 

 

97 
Haa Tun 

ဟာထွန််း 
 Male 29-07-2021 

Resistance force-Killed duiring battle at 74 mile between Mindat and 

Matupi 

မင််းတပ်-မတ ပ လမ််း ၇၄ မှိုင ်တှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 

 

98 
Thang Chin Sang 

ထန််းချင််း န ်
 Male 29-07-2021 

Resistance force-Killed duiring battle at 74 mile between Mindat and 

Matupi 

မင််းတပ်-မတ ပ လမ််း ၇၄ မှိုင ်တှိုက်ပွ တွင ်ကျ  ု်းသည်။ 

 

99 
Lang Khan Thang 

လနခ်န် ဲ့ထန် 
29 years Male 31-07-2021 

Civillian. As he returned from Mandalay to Kalaymyo on July 30, 

Tatmadaw arrested him. The next day, the Tatmadaw informed his family 

to collect his death body. His body had tortured wounds. 

၃၀-၇-၂၁ ရက်စန ဲ့ မနတစလ်းမှ ကစလ်းသှို ဲ့ ပပနလ်ာစဉ် ကစလ်းမမှိ ြို့အဝငတွ်င ်

စစ်စကာငစ် တပ်၏  မ််း  ်းပခင််း ခ ရမပ ်း ၃၁-၇-၂၁ မနက် ၁၁ နာရ တွင ်အစလာင််း 

လာယ ရန ် သာယာကုန််းရွာရှှိ မှိသာ်းစုထ အစကကာင််း ကကာ်းခ ဲ့သည်။ အစလာင််းတွင် 

နှှိပ်စက်ခ ထာ်းရသည်ဲ့ ဒဏရ်ာမျာ်းစတွြို့ရသည်။ 

 

100 
Ngeih Tling 

ငှိက်ုတလှိန််း  
60 years Female 10-08-2021 

Civilian from Lungpi village, Falam township. Killed by the Tatmadaw’s 

gun fire. 

 လမ််းမမှိ ြို့၊ လ ုပ ်းရပ်ကွက်တွင ် စနထှိုငသ် ပ စ်မပ ်း စစ်စကာငစ် တပ်၏ ကျည်   

ထှိမှန၍် စသ  ု်း။  
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101 Joshua 27 years Male 12-08-2021 

Civilian-He was arrested by the Tatmadaw at Pahmunchawng-

Natchawng battle  and later the Tatmadaw shot him in his head 

ပါမွန််းစချာင််း- နတ်စချာင််းတှိုက်ပွ တွင ်စစ်စကာငစ် မှ  မ််း  ်းပခင််းခ ရမပ ်း 

စနာက်စစဲ့ကှို စသနတ်ပစ်ခ ရ၍ စသ  ု်း။ 
 

102 
Ling Shui 

လှိန််းရ   
61 years Male 24-08-2021 

Civilian- A retired police officer from Kanpetlet. Stepped on a landmine 

planted by the Tatmadaw and killed. 

ကနပ်က်လက်မမှိ ြို့ မှ ရ ဝနထ်မ််းအမငှိမ််းစာ်းပ စ်မပ ်း ၂၃-၈-၂၁ တွင ် ပငစ်ငထ်ုတ်ရန ်

အသွာ်း စစ်စကာငစ် မှ လ စနရပ်ကွက်အန ်း စထာငထ်ာ်းသည်ဲ့ မှိုင််းနင််းမှိ၍ စသ  ု်း။ 

 

 

 

103 
Van Bawi Thang 

ဗနဘ်ွ ြို့ထန််း 
10 years Male 25-08-2021 

Hit by bullet from a battle between the Tatmadaw and local resistance 

forces in Thantlang at about 3:40 pm local time. 

ထနတ်လနမ်မှိ ြို့၊ စနအှိမ်ထ တွငပု်န််းစနစဉ် စစ်စကာငစ် တပ်၏ ရမ််းသန််းပစ်ခတ်မှု 

စကကာင်ဲ့ ကျည်ထှိမှနစ်သ  ု်း။ 
 

104 
Unknown 

အမည်မသှိ 
20 years Male 25-08-2021 

 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat (Palikhtwe) battle 

မင််းတပ်- (ပလှိပ်ထွ တှိုက်ပွ ) တွင ်ဝမ််းဗှိုက်ကျည်ထှိ မှန်၍ စသ  ု်း 

 

 

 

105 
Unknown 

အမည်မသှိ 
 Male 25-08-2021 

Killed while fighting with the Tatmadaw at Mindat (Palikhtwe) battle 

မင််းတပ်- (ပလှိပ်ထွ တှိုက်ပွ ) တွင ်ကျ  ု်း 

 

 

 

 

106 
Unknown 

အမည်မသှိ 
 Male 26-08-2021 

Civilian arrested by the Tatmadaw near Palikhtwe village, tortured to 

death and his body dumped in a cliff.  

ပလှိပ်ထွ ရွာနာ်းတွင ် စစ်စကာငစ် တပ်၏  မ််း  ်းပခင််းခ ရမပ ်း နှှိပ်စက်သတ်ပ တ်မပ ်း 

အစလာင််းအာ်း လျှှိ ထ တွင ်ပစ်ချ 
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List of acronyms 

 

CDF - Chinland Defence Force 

CDM - Civil Disobedience Movement 

CNDF - Chin National Defence Force 

CNO - Chin National Organization 
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107 
Hlei Bik 

စလှဘှိခ်ဲ့  
40 years Male 27-08-2021 

Civilian killed when an artillery shell fired by the military into residential 

areas of Thantlang was removed from his house. 

စစ်စကာငစ် တပ်က ထနတ်လနမ်မှိ ြို့တွင််းသှို ဲ့ ပစ်လှိုက်သည်ဲ့ လက်နက်ကက ်းကျည်အာ်း 

အှိမ်ပပငသ်ှို ဲ့  ယ်ရှာ်းစဉ် စပါက်ကွ ၍ စသ  ု်း 

 
 

108 

Uk Lian Kam 

အုပ်လျနက်မ် 

 

14 years Male 28-08-2021 

Civilian (Son of U Hlei Bik) died of his injuries while receiving medical 

treatment from an explosion of an artillery shell fired by the military in 

Thantlang. 

ဦ်းစလှဘှိခ်ဲ့၏သာ်းပ စ်မပ ်း စစ်စကာငစ် တပ်က ထနတ်လနမ်မှိ ြို့တွင််းသှို ဲ့ ပစ်လှိုက်သည်ဲ့  

လက်နက်ကက ်းကျည်အာ်း အှိမ်ပပငသ်ှို ဲ့  ယ်ရှာ်းစဉ် စပါက်ကွ ၍ ဒဏရ်ာရကာ 

စ ်းကုသစဉ် စသ  ု်း  
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