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EAAFP KEY TERMS 

(BURMESE) 
 

ENGLISH BURMESE 

Action plan 
လုပ်ငန််းစမီံချက ်

Adviser အကကံပပ်းအရာရ ှိ 

Advisory group အကကံပပ်းအဖ  ွဲ့ 

Agreement on the Conservation of African-

Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) 

အာဖရှိက-ဥပရာပ ပ ာင််းခှိပုရပပျာ်င က်မျာ်း 

ထှိန််းသှိမ််းပရ်း ှိုငရ်ာ သပ ာတူညီချက် (AEWA) 

Alaska 
အလက်စကာ 

Amur-Heilong Basin 
အမာ-ပ ်းလံုမမစဝ် မ််းပေသ 

Anatidae 
Anatidae င က်ကကီ်းအုပ်စ ု

Annual cycle န စ်စဉ်ရာသစီက်ဝန််း 

Appendix ပနာက် က်တ   

Artificial Breeding Ground 
လူတှို ို့ဖနတီ််းထာ်းပသာ သာ်းပပေါက်ပနရာ 

Asian Dowitcher 
ပျံမဖြူနာ်းမ  

Asian-Pacific Migratory Waterbird 

Conservation Strategy (APMWCS) 

အာရ ပစှိဖှိတ်ပ ာင််းခှိုပရပပျာ်င က် ထှိန််းသှိမ််းပရ်းစီမံချက် 

(APMWCS) 

Auks (Alcidae)   

Australasian Wader Studies Group - Birdlife 

Australia 
ဩစပကတ်းလျင က်ပလို့လာပရ်းအဖ  ွဲ့- Birdlife ဩစပကတ်းလျ 

Australia 
ဩစပကတ်းလျ 

Avian Influenza 
င က်တုပ်ပက ်း 

Baer’s Pochard 
  ပှို ို့ချပ်ပခေါင််းစှိမ််း 

Band 
က င််း 

Bangladesh 
 င်္ဂလာ်းပေို့ရ ်နှိငုင် ံ

Bar-tailed Godwit 
နှုတ်သ်ီးရ ည်ညှိို 
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Benefits and Expectations  အကျှိို်းပကျ်းဇူ်းန ငို့ ်ပမ ာ်မ န််းချက်မျာ်း 

Bilateral Agreement 

န စ်ဦ်းန စ် ကသ်ပ ာတူညီချက် (သှို ို့မ ုတ်) 

န စ် က်သပ ာတူညီချက ်

Bilateral agreements   

Bird 
င က ်

Bird Conservation Society of Thailand 
င က်ထှိန််းသှိမ််းပရ်းအဖ  ွဲ့ 

Bird Flu 
င က်တုပ်ပက ်း 

Bird watching / Bird watcher 
င က်ကကညို့်မခင််း၊ င ကက်ကညို့သ်ူ 

Birdlife   

Birdlife International  
အမပည်မပည် ှိငုရ်ာ င ကအ်ဖ  ွဲ့အစည််း 

Birds 
င က်မျာ်း 

Black-bellied Tern 
မမစ်ပတ ်းဗှိုက်မ  

Black-faced Spoonbill   

Black-tailed Godwit 
နှုတ်သ်ီးရ ည်မမ်ီးညှိို 

Bohai   

Bottleneck 
အကကပ်အတည််း 

Breeding Site/ Ground 
င က်သာ်းပပေါက်ရာပနရာ/ ပမမမပင ်

Briefing Paper စာတမ််းအကျဉ််းချိုပ် 

Broader-based ပှိုမှိုကျယ်မပန ို့ပ်သာ 

Business sector စီ်းပ ာ်းပရ်းကဏ္ဍ 

Cambodia 
ကပမဘာေ်ီးယာ်း 

Capacity building 
စ မ််းပ ာငရ်ည်မမြှငို့တ်ငမ်ခင််း 

CEPA Working Group 

မပည်သူလူထနု င်ို့ က်သ ယ်မခင််း၊ 

စ မ််းပ ာငရ်ည်မမင်ို့မာ်းပစမခင််း၊ အသှိပညာ ပပ်းမခင််း၊ 

ပူ်းပပေါင််းပေါဝငပ် ာငရ် က်ပစမခင််း၊ သှိမမငန်ှိ်ုးကကာ်းပစမခင််း 

Chick 
လုပ်ငန််းအဖ  ွဲ့ 

China (CH) 
င က်ပပေါက ်

Chinese Crested Tern 
တရုတ်မပည်သူ ို့သမမတနှိငုင် ံ
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Chinese Egret 
ပရာငပ်ပစူ်းမမစ်ပတ ်း 

Chinese Wild Bird Federation 
ဗျှိိုင််း 

CITES (The Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) 

တရုတ်သာ်းင က ်ှိုငရ်ာဖက်ေပရ်းရ င််း 

Coastal and inland habitat 

မျှိို်း က်ပျက်သုဉ််းလု   ပတာရှိုင််းတှိရစဆာနန် င်ို့ 

သစ်ပငပ်န််းမနမ်ျာ်း နှိငုင်တံကာကုနသ် ယ်မှု ှိငုရ်ာ က နဗ်င််းရ င််း 

Collaborative effort ကမ််းရှို်းတန််းန ငို့ ်ကုန််းတ င််းပှိငု််းပနရင််းပေသ 

Colour Flagging 
ပူ်းပပေါင််းပ ာငရ် က်မှု 

Colour Flagging Protocol နှိငုင်အံလှိုက်အပရာငသ်တမ် တ်မခင််း 

Colour Marking 
နှိငုင်အံလှိုက်အပရာငသ်တမ် တ်မှု ှိုငရ်ာသပ ာတူညီချက် 

Common effort အပရာငမ်ဖငို့အ်မ တ်အသာ်းမပိုလုပ်မခင််း 

Communication အမျာ်းမဖငို့ပူ််းပပေါင််းပ ာငရ် က်မှု 

Communication Strategy  က်သ ယ်မခင််း 

Comprehensive network  က်သ ယ်မခင််းနည််းဗျြူ ာ 

Conservation of Artic Flora and Fauna(CAFF) 
 က်စံုလွှမ််းမခံိုပသာက နယ်က် 

Conservation, Preservation, Protection 
ထှိန််းသှိမ််းကာက ယ်မခင််း၊ ကာက ယ်မခင််း  ၊ ထှိန််းသှိမ််းမခင််း 

Convention on Biological Diversity (CBD) 
ဇီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းက   ှိုငရ်ာ က နဗ်င််းရ င််း 

Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals (CMS) 

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းတတ်သည်ို့ပတာရှိုင််းတှိရစဆာနမ်ျှိို်းစှိတမ်ျာ်း 

ထှိန််းသှိမ််းမခင််း ှိုငရ်ာ က နဗ်င််းရ င််း (CMS) 

Cormorants 
တငက်ျီ်းကကီ်း 

Cranes 
ကကှိို်းကကာမျာ်း 

Criteria/Criterion စံနှုန််း၊ စံသတ်မ တ်ချက ်

Critical Site Network (CSN) 
အပရ်းပေါပသာနယ်ပမမက နယ်က် 

Critically Endangered (CE) 
မျှိို်းသုဉ််းရနလ်ံ်ုးဝအနတရာယ်ကျပရာက်နှိငုပ်သာ (CR) 

Critically endangered species မျှိို်းသုဉ််းရနလ်ံ်ုးဝအနတရာယ်ကျပရာက်နှိငုပ်သာမျှိို်းစှိတ် 

Curlew Sandpiper 
ပရပညြှာငို့င် က် 

Dalmatian Pelican   

Data Deficient 
အချက်အလက်မလုံပလာကပ်သာ 
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Decision maker 
 ံု်းမဖတ်ချက်ချမ တသ် ူ

Destination Flyways 
ဉီ်းတည်ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း 

Diver/ Loon (Gaviidae)   

Divers   

EAAF 

အပရ ွဲ့အာရ −ဩစပကတ်းလျအာရ  ပ ာင််းခှိုင က်မျာ်း 

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်း ပျသံန််းရာလမ််းပကကာင််း 

East Asia 
အပရ ွဲ့အာရ  

East Asian-Australasian Flyway Partnership 
အပရ ွဲ့အာရ −ဩစပကတ်းလျအာရ  ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း 

ပူ်းပပေါင််းပ ာငရ် က်မှု 

Eastern Curlew (Far Eastern Curlew)   

Ecological community ပင်္ စနစ်အစအုဖ  ွဲ့ 

Ecological integrity ပင်္ စနစ်ပပေါင််းစည််းမှု 

Ecosystem 
ပင်္ စနစ ်

Ecosystem Conservation Area  
ပင်္ စနစ်ထှိန််းသှိမ််းပရ်းဧရှိယာ 

Endangered  
မျှိို်းသုဉ််းရန ်အနတရာယ်ရ ှိပသာ 

Endangered species မျှိို်းသုဉ််းရနအ်နတရာယ်ရ ှိပနပသာမျှိို်းစှိတ ်

Environmental Impact Assessment (EIA) 
ပတ်ဝန််းကျငထ်ှိခှိုက်မှု န််းစစ်မခင််း (EIA) 

Eurasian Curlew ကုလာ်းပကာက်၊ နှုတ်သ်ီးပကာက်ကကီ်း 

Extinct  
မျှိို်းသုဉ််းပပျာက်က ယ်မှု 

Extinct in the Wild  
သ ာဝပတာထ တ င ်မျှိို်းသဉု််းပပျာက်က ယ်မှု 

Feeding Site 
အစာစာ်းရာပနရာ 

Finfoot   

Flag 
အလ/ံ အမ တအ်သာ်း 

Flyway 
ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း 

Flyway Network    ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းနယ်ပမမ 

Flyway Network Site ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းက နယ်က်နယ်ပမမ 

Flyway Site Network 
ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းနယ်ပမမမျာ်းက နယ်က ်

Flyway wide approach ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းတစဝ်ှိုက်ချဉ််းကပ်မှု 
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Food & Agriculture Organisation UN (FAO) 
ကမဘာို့ကုလသမင်္ဂစာ်းနပ်ရှိကခာန ငို့စ်ှိုက်ပျှိို်းပရ်းအဖ  ွဲ့အစည််း  

Funding ရနပုံ်ပင  

Geographical Route 
ပထဝီဝငအ်ရမပသသည်ို့လမ််းပကကာင််း 

Geum Estuary 
င်္ မ်မမစ်ဝ မ််းပေသ 

Global migratory waterbirds systems ကမဘာို့ပ ာင််းခှိုပရပပျာ်င က်မျာ်းစနစ် 

Globally threatened species 
ကမဘာို့မခှိမ််းပမခာက်ခံမျှိို်းစှိတ်မျာ်း 

Goals ရည်မ န််းချကပ်န််းတှိငုမ်ျာ်း 

Government Partner 
အစှို်းရမှိတ်ဖက်အစည််းမျာ်း 

Greater Adjutant 
င က်ကက်ီးေံ်ုးစပ် 

Grebe (Podicipedidae) 
တစီ်းမှုတ ်

Gull, Terns and Kimmers 
စငပ်ရာ်၊ မမစ်ပတ ်းန င်ို့ နှုတ်တှိရု ည်င က ်

Gulls   

Habitat loss 
ပနရင််းပေသ ံ်ုးရှု်ံးမခင််း 

Hatch 
အပကာငပ်ပေါက်သည်။ 

Heron, Egret and Bittern 
င စ်၊ ဗျှိိုင််း 

Hooded Crane 
ကကှိို်းကကာ 

Human disturbance 
လူ ို့ပပယာင်္အပန ာငို့အ်ယ က် 

Ibises and Spoonbill (Threskiornithidae) 
ခရုစုပ် 

Implement အပကာငအ်ထည်ပဖာ်ပ ာငရ် ကသ်ည်။ 

Implementation Strategy 
အပကာငအ်ထည်ပဖာ်ပ ာငရ် က်မှုနည််းဗျြူ ာ 

Important Bird and Biodiversity Area 
အပရ်းပေါပသာင က်န ငို့ဇီ်ဝမျှိို်းစုံမျှိို်းက  တည်ရ ှိသညို့်ဧရှိယာ 

Important Bird Area (IBA) 
အပရ်းပေါပသာင က်မျှိို်းစှိတ်မျာ်းတည်ရ ှိသညို့်ဧရှိယာ (IBA) 

India (IN) 
အှိနဒှိယ 

Indonesia 
အငေ်ှိနု်ီးရ ာ်း 

Informal ပုံမ နသ်မာရှို်းကျမ ုတ်ပသာ 

Initiative ကနဦ်း 

Inter-Governmental Partner 
နှိငုင်တံကာအစှို်းရမှိတ်ဖကအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမျာ်း 
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Intergovernmental Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES) 

ဇီဝမျှိို်းစုံမျှိို်းက  န ငို့ပ်င်္ စနစ်မျာ်း ှိုငရ်ာ နှိငုင်တံကာ 

အစှို်းရဌာနမျာ်း အဖ  ွဲ့အစည််း 

international business sector အမပည်မပည် ှိငုရ်ာ စ်ီးပ ာ်းပရ်းကဏ္ဍ 

International Crane Foundation (ICF) 
အမပည်မပည် ှိငုရ်ာကကှိို်းကကာပဖာငပ်ေ်းရ င််း (ICF) 

International Non-Government Partner 
အမပည်မပည် ှိငုရ်ာ အစှိ်ုးရမ ုတ်ပသာမှိတ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည််း 

Internationally important site 
အမပည်မပည် ှိငုရ်ာ အပရ်းပေါပသာပနရာ 

Intertidal mudflat 
ေပီရပရာက်ရွှံ ွဲ့ န ပံတာ 

IUCN 

သ ာဝန ငို့သ် ာဝရင််းမမစမ်ျာ်း 

ထှိန််းသှိမ််းကာက ယ်မခင််း ှိငုရ်ာ အမပည်မပည ်ှိုငရ်ာသမင်္ဂ 

IUCN red list 

သ ာဝန ငို့သ် ာဝရင််းမမစ်မျာ်း 

ထှိန််းသှိမ််းကာက ယ်မခင််း ှိငုရ်ာ အမပည်မပည ်ှိုငရ်ာသမင်္ဂ၏ 

အနပီရာငစ်ာရင််း 

Jacana (Jacanidae) 
ကကာဖက်နင််း 

Japan 
င်္ျပနန်ှိငုင် ံ

Japanese Night-heron 
ညထ က်င စ် 

Least Concern 
မျှိို်းသုဉ််းရနအ်နတရာယ်ကျပရာက်မှုနည််းပေါ်းပသာ 

Lesser White-fronted Goose   

Life cycle  ဝစက်ဝန််း 

Living creature 
သက်ရ ှိ 

Local community ပေသအစအုဖ  ွဲ့ 

Long-tailed Duck 
  မမီ်းရ ည် 

Low tide / High tide 
ေပီရ အတက/်အကျ 

Malaysia (MY) 
မပလ်းရ ာ်း (MY) 

Malaysian Nature Society 
မပလ်းရ ာ်းသ ာဝအဖ  ွဲ့ 

Management Committee 
အုပ်ချိုပ်လုပ်ကှိုငမ်ှုပကာ်မတ ီ

Management Committee   

Mangrove 
ေပီရပတာ 
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Marine Biodiversity Institute of Korea(MBIK) 
ကှိုရီ်းယာ်းအဏ္ဏ ဝေါဇီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းက  အဖ  ွဲ့အစည််း (MBIK) 

Masked Finfoot 
ပရဗလံ ု

Meeting of Partners (MoP) 
မှိတ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည််းမျာ်း အစည််းအပဝ်း 

Memorandum of Understanding (MoU) 
နာ်းလည်မှုစာချွနလ်ွှာ 

Metal band 
သတတ ိုက င််း 

Migration 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းမခင််း 

Migratory 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ 

Migratory Bird 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပ ာင််းခှိုင က ်

Migratory strategy ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းသည်ို့ နည််းဗျြူ ာ 

Migratory waterbird 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပရပပျာ်င က ်

Migratory Waterbird sightings 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပရပပျာ်င က်ပနရာမျာ်း 

Migratory waterbirds ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပရပပျာ်င က်မျာ်း 

Migratory waterbirds taxonomic groups 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ 

ပရပပျာ်င ကအ်မည်ပဝေါ ာရအုပ်စုမျာ်း 

Ministry of Oceans and Fisheries 
အဏ္ဏ ဝေါန ငို့င်ေါ်းဝနက်ကီ်းဌာန 

Mongolia 
မ နင််္ှိုလီ်းယာ်း 

Monitoring  
ပစာငို့က်ကညို့်ပလို့လာမခင််း 

Multilateral Environmental Agreement (MEA) 
နှိငုင်တံကာ ပတ်ဝန််းကျင ်ှိငုရ်ာ သပ ာတူညီချက ်(MEA) 

National Biodiversity Strategy and Action Plan 

(NBSAP) 

နှိငုင်အံ ငို့ ်ဇီဝမျှိို်းစုံမျှိို်းက  မ ာဗျြူ ာန ငို့ ်လပ်ုငန််းစီမံချက် 

(NBSAP) 

National government နှိငုင်ပံတာ်အစှိ်ုးရ 

National Institute of Biological Resources 

(NIBR) 
ဇီဝရင််းမမစမ်ျာ်း ှိငုရ်ာ အမျှိို်းသာ်းတကကသှိုလ ်(NIBR) 

National Institute of Ecology (NIE) 
ပင်္ ပဗေ ှိုငရ်ာအမျှိို်းသာ်းတကကသှိုလ် (NIE) 

National Parks (NP) 
အမျှိို်းသာ်းဥယျာဉ်မျာ်း (NP) 

Natural and historical monument (NM) 
သ ာဝန ငို့ ်သမှိငု််းဝငအ်ထှိမ််းအမ တ ်(NM) 

Natural Monument  
သ ာဝအထှိမ််းအမ တ ်

Natural Monument Protection Area 
သ ာဝအထှိမ််းအမ တ် သ ာဝထှိန််းသှိမ််းပရ်းနယ်ပမမ 
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Natural resource manager 
သ ာဝရင််းမမစ်မနပ်နင်္ျာ 

Nature Reserves (NR) 
သ ာဝကကှိို်းဝှိုင််းမျာ်း 

Near Threatned 
မခှိမ််းပမခာက်ခံလုန်ီးပေါ်း 

Nesting site 
အသှိုက်မပိုလုပ်ရာပနရာ 

Net Positive Impact 
အသာ်းတငအ်ပပေါင််း သက်ပရာက်မှု 

New Zealand 
နယူ်းဇီလန ်

Nomination of network site က နယ်က်နယ်ပမမအမဖစ် အမည်စာရင််းအ ှိမုပိုမခင််း 

Nomination template အမည်စာရင််းအ ှိုမပိုမခင််းပုံစံ 

Non-breeding season 
သာ်းပပေါက်မခင််းမ ုတ်ပသာရာသ ီ

Non-breeding Site / Ground  
သာ်းပပေါက်ရာသပီနရာ/ ပမမမပင ်

Non-legal ဥပပေန ငို့မ်ကှိုက်ညီပသာ 

Nordmann's Greenshank (Spotted Greenshank) 
ပမခစှိမ််းပမပာက် 

North-East Asian Subregional Programme for 

Environmental Cooperation (NEASPEC) 

ပတ်ဝန််းကျင ်ှိုငရ်ာပူ်းပပေါင််းပ ာငရ် ကမ်ခင််း 

အပရ ွဲ့ပမမာက်အာရ  ပေသတ င််း အစီအစဉ် 

Not Evaluated  
အက မဖတ်မခင််းမရ ှိပသာ 

Objective ရည်မ န််းချက ်

Oriental Stork 
င က်ကျာ်း 

Ornithologist 
သကုဏ္ပဗေပညာရ င/် င ကပ်ညာရ င ်

Out of session တရာ်းခ ငမ်ပငပ် ပမပာ ှိုပ  ်းပန ်းချက ်

Partnership Document ပူ်းပပေါင််းပ ာငရ် က်မှု အချက်အလက်မျာ်း  

Passage migrant 
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းသည်ို့င က် 

Pelicans (Pelecanidae) 
င က်ကက်ီးဝနပ်ှိ ု

Peoples Republic of China: State Forestry 

Administration 
တရုတ်မပည်သူ ို့သမမတနှိငုင်၊ံ အစှို်းရသစ်ပတာစီမံအုပ်ချိုပ်မှု 

Philippines 
ဖှိလစ်ပှိုင ်

Plover (Charadriidae) 
တလှိုင််းပကာင ်

Portfolio ပရှိုဖှိုင၊် ရာထ်ူး/ပနရာ 

Potential site အလာ်းအလာရ ှိပသာနယ်ပမမ 
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Pratincole (Glareolidae) 
ကုန််းစငပ်ရာ်၊ ပသာငတ်င််းလည်ရစ ်

Priority species ဦ်းစာ်းပပ်းမျှိို်းစှိတ်မျာ်း 

Private sector ပုင်္ဂလှိကကဏ္ဍ 

Public Awareness 
လူထသုှိမမငန်ှိ်ုးကကာ်းမှု 

Public awarness   

Pukorokoro Miranda Naturalist Trust  
ပုကှိုရှိုကှိရုှိုမရီနေ်ေါသ ာဝစငတ်ာ 

Rails, Gallinules and Coots (Rallidae) 
ပရကကက်ေံ ု

Ramsar Convention 
ရမ် ာက နဗ်င််းရ င််း 

Ramsar Convention Secretariat  
ရမ် ာက နဗ်င််းရ င််းအတ င််းပရ်းမ ်းချိုပ်ရံု်း 

Ramsar Regional Initiative 
ရမ် ာပေသတ င််းကနဦ်းပ်ူးပပေါင််းပ ာငရ် ကမ်ှု 

Ramsar Site 
ရမ် ာပေသ 

Rare 
ရ ာ်းပေါ်းပသာ 

Reclamation 
မပနလ်ည်ပတာင််း ှိုမခင််း 

Red and Green Tide 
အနပီရာငန် ငို့အ်စှိမ််းပရာငအ် ငို့မ်ပ ေပီရ 

Red Knot 
ပနာို့န ီ

Red-crowned Crane 
ကကှိို်းကကာ 

Red-necked Stint 
ေလီံု်းလည်န ီ

Relict Gull 
စငပ်ရာ ်

Republic of Korea (South Korea) 
ကှိုရီ်းယာ်းသမမတနှိငုင် ံ

Resolution ရည်မ န််းချက ်

Ringing က င််း 

Rio Tinto (EAAFP Partner) 
ရီယှိုတင်ို့တှို သတထ ိုတူ်းပဖာ်ပရ်းလုပ်ငန််း 

Roosting Site 
အှိပ်တန််းတက်ရာပနရာ 

Russia 
ရုရ ာ်း 

Russian Far East 
ရ ရ ာ်းအပရ ွဲ့ဖျာ်းစ န််း 

Russian Far East    

Saemangeum   

Sandpiper (Scolopacidae) 
ပရပညြှာင်ို့င က် 
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Satellite tracking device မင်္ှိိုလ်တုပမခရာခံပစစည််း 

Saunders’s Gull 
စငပ်ရာ ်

Scaly-sided Merganser 
  ပင်္ေါ် မပာ်း 

Seabirds 
ပငလ်ယ်ပပျာ်င က်မျာ်း 

Survey 
က င််း င််းပလို့လာမခင််း 

Service 
ဝနပ် ာငမ်ှု 

Secretary General   

Shared species  ံုတူညီပသာမျှိို်းစှိတ်မျာ်း 

Shearwater (Procellariidae)   

Shorebirds  
ကမ််းပမခင က်မျာ်း 

Shorebirds' food 
ကမ််းပမခင က်အစာ 

Siberian Crane 
 ှိုက်ပဗ်းရ်ီးယာ်းကကှိို်းကကာ 

Singapore 
စငက်ာပ ူ

Sister Site 
ညီအစ်မချစ်ကကည်ပရ်းနယ်ပမမမျာ်း 

sister site arrangement ညီအစ်မချစ်ကကည်ပရ်းနယ်ပမမမျာ်းအစအီစဉ် 

Sister wetland affiliation programme ညီအစ်မ ပရဝပ်ပေသအစအီစဉ် 

Site boundary map နယ်ပမမနယ်နှိမှိတ်မပပမမပံ ု

Site Information Sheet နယ်ပမမသတင််းအချက်အလက်ပုံစံ 

Site နယ်ပမမ၊ ပနရာ 

Site manager 
နယ်ပမမအုပ်ချိုပ်ပရ်းမ ်း 

Skuas (Stercoraiidae)   

South-east Asia 
အပရ ွဲ့ပတာငအ်ာရ  

Species groups မျှိို်းစှိတ်ခ  မျာ်း 

Spoon-billed sandpiper 
ပရပညြှာငို့န် ှုတ်ဝှိငု််းင က် 

Staging criteria စံနှုန််း 

Staging site 
အစာရ ာပဖ စာ်းပသာက် ရပ်နာ်းရာပနရာ 

Stakeholder 
န ်ီးန ွှယ် က်စပ်ပတ်သကသ် ူ

Steller’s Eider   
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Stilts and Avocet (Recurvirostridae) 
ပေေါင််းလန််းပမခပထာက်၊ င ကန်ှုတ်သ်ီးရ ည် 

Stopover  
ပခတတ ရပ်နာ်းသည်ို့ပနရာ 

Storks (Ciconiidae) 
င က်ကျာ်း 

Storm Petrel (Oceanitidae)   

Strategic Environmental Assessment (SEA) 
ဗျြူ ာပမမာက်ပတ်ဝန််းကျင ်န််းစစ်အက မဖတ်မခင််း (SEA) 

Strictly Protected Area (SPA)  
တင််းကျပ်စ ာကာက ယ်ထာ်းပသာသ ာဝထှိန််းသှိမ််းပရ်းနယ်ပမမ 

Subspecies 
မျှိို်းစှိတ်ခ  မျာ်း 

Surface of tidal flat 
ေပီရပရာက်လ ငမ်ပငမ်ျက်န ာမပင ်

Sustainable use ပရရ ည်တည်တံို့ပသာအသံု်းမပိုမှု 

Swan Goose 
ငန််း 

Swans, Geese and Ducks (Anatidae) 
ငန််း၊   မျာ်း  

Swinhoe’s Rail 
  င််း ှိ်ုးပရငံ်ုး 

Tab 
အမ တ်အသာ်း၊ အပှိငု််းအစ 

Task Force 
လုပ်ငန််းအဖ  ွဲ့ 

Technical advisory group နည််းပညာအကကံပပ်းအဖ  ွဲ့ 

Terms of Reference 
နည််းဗျြူ ာမျာ်း 

Thailand (TH) 
ထှိငု််းနှိငုင် ံ

Threatened species  
မခှိမ််းပမခာက်ခံမျှိို်းစှိတ်မျာ်း 

Tidal flat / Mudflat 
ေပီရပရာက်လ ငမ်ပင၊် ရွှံန ပံတာ်/ လတာမပင ်

Tidal wetland 
ေပီရပရာက်ပရဝပ်ပေသ 

Transitional guidline လမ််းညွှနခ်ျက ်

UNESCO Biosphere Reserve 
ယူနက်စကှိုဇီဝအဝန််းနယ်ပမမ 

United States of America (USA) 
အပမရှိကနမ်ပည်ပထာငစ် ု

UNWTO 
ကုလသမင်္ဂကမဘာို့ခရီ်းသ ာ်းလုပ်ငန််းအဖ  ွဲ့အစည််း 

Urbanisation  
မမှိိုွဲ့ မပတည်ပထာငမ်ခင််း 

US Fish & Wildlife Service 

အပမရှိကနမ်ပည်ပထာငစ်ု 

ငေါ်းန ငို့သ်ာ်းင က်တှိရစဆာနဝ်နပ် ာငမ်ှုလုပ်ငန််း 

Vulnerable 
အနတရာယ်ရ ှိပသာ 
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Waterbirds 
ပရပပျာ်င က်မျာ်း 

Wetland 
ပရဝပ်ပေသ 

Wetland Protected Area 
ပရဝပ်ပေသ သ ာဝထှိန််းသှိမ််းပရ်းနယ်ပမမ 

Wetlands International 
အမပည်မပည် ှိငုရ်ာပရဝပ်ပေသမျာ်းအဖ  ွဲ့အစည််း 

White-eared Night-heron 
င စ ်

White-naped Crane 
ကကှိို်းကကာ 

Wild Bird Society of Japan 
င်္ျပနသ်ာ်းင က်အဖ  ွဲ့အစည််း 

Wildfowl & Wetlands Trust(WWT) 
ပရကကက်န ငို့ပ်ရဝပ်ပေသမျာ်းအဖ  ွဲ့ (WWT) 

Wildlife Conservation Society  
သာ်းင က်ထှိန််းသှိမ််းပရ်းအဖ  ွဲ့ 

Wintering Site / Ground 
ပ ာင််းခှိုသညို့်ပနရာ/ ပမမမပင ်

Wood Snipe 
ပတာစနှိကု ်

Work Plan လုပ်ငန််းစမီံချက ်

Working Group 
လုပ်ငန််းအဖ  ွဲ့ 

World Migratory Bird Day (WMBD) 
ကမဘာို့ပရွှွဲ့ပမပာင််းင က်မျာ်းပန ို့ (WMBD) 

World Summit on Sustainable Development 

(WSSD) 
ထာဝစဉ်ညီ ဖ ံွဲ့ မဖှိို်းမှု ှိုငရ်ာ ကမဘာို့ထှိပ်သ်ီးညီလာခံ (WSSD) 

World Summit on Sustainable Development   

World Wildlife Fund (WWF)  
ကမဘာလံု်း ှိငုရ်ာသာ်းင က်ရနပုံ်ပင အဖ  ွဲ့/ 

Yellow Sea Ecoregion 
ကမဘာလံု်း ှိငုရ်ာသ ာဝပတ်ဝန််းကျငရ်နပုံ်ပင အဖ  ွဲ့ 

Yeongjong-do 
ပငလ်ယ်ဝေါပင်္ စနစ်ပကာင််းမ နပ်သာပေသ 

Yubu-do 
ပယာငင််္ျိုန််းေှိ ု(ကျွန််း) 

 


