EAAFP KEY TERMS
(BURMESE)
ENGLISH

BURMESE
လုပ်ငန််းစီမံချက်

Action plan
Adviser

အကကံပပ်းအရာရှိ

Advisory group

အကကံပပ်းအဖွဲ့
အာဖရှိက-ဥပရာပ ပ

Agreement on the Conservation of AfricanEurasian Migratory Waterbirds (AEWA)

ထှိန်း် သှိမ်း် ပရ်း

ာင််းခှိပ
ု ရပပျာ်ငက်မျာ်း

ုင
ှိ ရ
် ာ သပ

ာတူညီချက် (AEWA)

အလက်စကာ

Alaska

အမာ-ပ

Amur-Heilong Basin

်းလံုမမစ်ဝမ််းပေသ

Anatidae ငက်ကကီ်းအုပ်စု

Anatidae
Annual cycle

နစ်စဉ်ရာသီစက်ဝန််း
ပနာက်

Appendix

က်တ

Artificial Breeding Ground

လူတဖန်
ှို ို့ တီ်းထာ်းပသာ သာ်းပပေါက်ပနရာ

Asian Dowitcher

ပျံမဖြူနာ်းမ
အာရပစှိဖှိတ်ပ

Asian-Pacific Migratory Waterbird
Conservation Strategy (APMWCS)
Auks (Alcidae)

ာင််းခှိုပရပပျာ်ငက် ထှိန်း် သှိမ်း် ပရ်းစီမံချက်
(APMWCS)

Australasian Wader Studies Group - Birdlife
Australia

ဩစပကတ်းလျငက်ပလို့လာပရ်းအဖွဲ့- Birdlife ဩစပကတ်းလျ

Australia

ဩစပကတ်းလျ

Avian Influenza

ငက်တုပ်ပက်း

Baer’s Pochard

ပှိချပ်
ု ို့ ပခေါင််းစှိမ်း်
ကင််း

Band

င်္ဂလာ်းပေရ
ှို င
် ံ
ို့ ်နင

Bangladesh

နှုတ်သ်းီ ရည်ညှိို

Bar-tailed Godwit
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အကျှိို်းပကျ်းဇူ်းနင ို့် ပမ ာ်မန််းချက်မျာ်း

Benefits and Expectations

နစ်ဦ်းနစ်

က်သပ
နစ်

Bilateral Agreement
Bilateral agreements

ာတူညခ
ီ ျက် (သှိမ
ု ို့

က်သပ

ုတ)်

ာတူညီချက်

Bird

ငက်

Bird Conservation Society of Thailand

ငက်ထန
ှိ ်း် သှိမ််းပရ်းအဖွဲ့

Bird Flu

ငက်တုပ်ပက်း
ငက်ကကညို့်မခင််း၊ ငက်ကကညို့သ
် ူ

Bird watching / Bird watcher
Birdlife

အမပည်မပည်

Birdlife International

င
ုှိ ရ
် ာ ငက်အဖအ
ွဲ့ စည််း
ငက်မျာ်း

Birds

မမစ်ပတ်းဗှိုက်မ

Black-bellied Tern
Black-faced Spoonbill

နှုတ်သ်းီ ရည်မမီ်းညှိို

Black-tailed Godwit
Bohai

အကကပ်အတည််း

Bottleneck

ငက်သာ်းပပေါက်ရာပနရာ/ ပမမမပင်

Breeding Site/ Ground
Briefing Paper

စာတမ််းအကျဉ််းချိုပ်

Broader-based

ပှိုမှိုကျယ်မပနပ
် ို့ သာ

Business sector

စီ်းပာ်းပရ်းကဏ္ဍ

Cambodia

ကပမဘာေီ်းယာ်း
စမ််းပ

Capacity building

ာင်ရည်မမြှငတ
ို့် င်မခင််း

မပည်သူလူထန
ု င်ို့
စမ််းပ

CEPA Working Group

က်သယ်မခင််း၊

ာင်ရည်မမင်မ
ို့ ာ်းပစမခင််း၊ အသှိပညာ ပပ်းမခင််း၊

ပူ်းပပေါင််းပေါဝင်ပ

ာင်ရက်ပစမခင််း၊ သှိမမင်န်းှို ကကာ်းပစမခင််း

Chick

လုပ်ငန််းအဖွဲ့

China (CH)

ငက်ပပေါက်

Chinese Crested Tern

တရုတ်မပည်သသမမ
ူ ို့ တနှိင
ု င
် ံ
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ပရာင်ပပစူ်းမမစ်ပတ်း

Chinese Egret

ဗျှိိုင်း်

Chinese Wild Bird Federation
CITES (The Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora)

တရုတ်သာ်းငက်
မျှိို်း

Coastal and inland habitat
Collaborative effort

က်ပျက်သုဉ််းလု

ုင
ှိ ရ
် ာဖက်ေပရ်းရင််း
ပတာရှိုင်း် တှိရ စဆာန်နင်ို့

သစ်ပင်ပန််းမန်မျာ်း နှိင
ု င
် တ
ံ ကာကုနသ
် ယ်မှု

ကမ််းရှို်းတန််းနင ို့် ကုန်း် တင််းပှိင
ု ်း် ပနရင််းပေသ
ပူ်းပပေါင််းပ

Colour Flagging
Colour Flagging Protocol

ာင်ရက်မှု

နှိင
ု င
် အ
ံ လှိုကအ
် ပရာင်သတ်မတ်မခင််း
နှိင
ု င
် အ
ံ လှိုကအ
် ပရာင်သတ်မတ်မှု

Colour Marking
Common effort

ုင
ှိ ရ
် ာသပ

ာတူညီချက်

အပရာင်မဖငအ
ို့် မတ်အသာ်းမပိုလုပ်မခင််း
အမျာ်းမဖငပ
ို့် ူ်းပပေါင််းပ

Communication

ာင်ရက်မှု

က်သယ်မခင််း

Communication Strategy

က်သယ်မခင််းနည််းဗျြူ

Comprehensive network

ာ

က်စံုလွှမ်း် မခံိုပသာကန်ယက်

Conservation of Artic Flora and Fauna(CAFF)
Conservation, Preservation, Protection

ထှိန်း် သှိမ်း် ကာကယ်မခင််း၊ ကာကယ်မခင််း

Convention on Biological Diversity (CBD)

ဇီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းက

Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals (CMS)

င
ုှိ ရ
် ာ ကန်ဗင််းရင််း

၊ ထှိန်း် သှိမ််းမခင််း

ုင
ှိ ရ
် ာ ကန်ဗင််းရင််း

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းတတ်သည်ပ
ို့ တာရှိုင်း် တှိရ စဆာန်မျှိို်းစှိတမ
် ျာ်း
ထှိန်း် သှိမ်း် မခင််း

ုင
ှိ ရ
် ာ ကန်ဗင််းရင််း (CMS)
တင်ကျီ်းကကီ်း

Cormorants

ကကှိို်းကကာမျာ်း

Cranes
Criteria/Criterion

စံနန
ှု ်း် ၊ စံသတ်မတ်ချက်

Critical Site Network (CSN)

အပရ်းပေါပသာနယ်ပမမကန်ယက်
မျှိို်းသုဉ််းရန်လ်းံု ဝအနတရာယ်ကျပရာက်နင
ှို ပ
် သာ (CR)

Critically Endangered (CE)
Critically endangered species

မျှိို်းသုဉ််းရန်လ်းံု ဝအနတရာယ်ကျပရာက်နင
ှို ပ
် သာမျှိို်းစှိတ်
ပရပညြှာငင
ို့် က်

Curlew Sandpiper
Dalmatian Pelican

အချက်အလက်မလံုပလာက်ပသာ

Data Deficient
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ု်းံ မဖတ်ချက်ချမတ်သူ

Decision maker

ဉီ်းတည်ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း

Destination Flyways
Diver/ Loon (Gaviidae)
Divers

အပရ ွဲ့အာရ−ဩစပကတ်းလျအာရ ပ

ာင််းခှိုငက်မျာ်း

EAAF

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်း ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း

East Asia

အပရ ွဲ့အာရ
အပရ ွဲ့အာရ−ဩစပကတ်းလျအာရ ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း

East Asian-Australasian Flyway Partnership

ပူ်းပပေါင််းပ

Eastern Curlew (Far Eastern Curlew)
Ecological community

ပင်္
ပင်္

Ecological integrity

စနစ်အစုအဖွဲ့
စနစ်ပပေါင််းစည််းမှု
ပင်္

Ecosystem
ပင်္

Ecosystem Conservation Area

ာင်ရက်မှု

စနစ်

စနစ်ထန
ှိ ်း် သှိမ််းပရ်းဧရှိယာ

မျှိို်းသုဉ််းရန် အနတရာယ်ရှိပသာ

Endangered
Endangered species

မျှိို်းသုဉ််းရန်အနတရာယ်ရှိပနပသာမျှိို်းစှိတ်
ပတ်ဝန််းကျင်ထခ
ှိ ှိုက်မှု

Environmental Impact Assessment (EIA)
Eurasian Curlew

န််းစစ်မခင််း (EIA)

ကုလာ်းပကာက်၊ နှုတ်သ်းီ ပကာက်ကကီ်း
မျှိို်းသုဉ််းပပျာက်ကယ်မှု

Extinct
သ

Extinct in the Wild

ာဝပတာထတင် မျှိို်းသုဉ််းပပျာက်ကယ်မှု
အစာစာ်းရာပနရာ

Feeding Site
Finfoot

အလံ/ အမတ်အသာ်း

Flag

ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််း

Flyway
Flyway Network

ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းနယ်ပမမ

Flyway Network Site

ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းကန်ယက်နယ်ပမမ
ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းနယ်ပမမမျာ်းကန်ယက်

Flyway Site Network
Flyway wide approach

ပျံသန််းရာလမ််းပကကာင််းတစ်ဝှိုက်ချဉ််းကပ်မှု
4
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ကမဘာက
ို့ ုလသမင်္ဂစာ်းနပ်ရှိကာခ နငစ
ို့် ှိုက်ပျှိို်းပရ်းအဖွဲ့အစည််း

Food & Agriculture Organisation UN (FAO)
Funding

ရန်ပံုပင
ပထဝီဝင်အရမပသသည်လ
ို့ မ််းပကကာင််း

Geographical Route

င်္မ်မမစ်ဝမ််းပေသ

Geum Estuary
Global migratory waterbirds systems

ကမဘာပ
ို့

ာင််းခှိုပရပပျာ်ငက်မျာ်းစနစ်

ကမဘာမို့ ခှိမ််းပမခာက်ခံမျှိို်းစှိတ်မျာ်း

Globally threatened species
Goals

ရည်မန််းချက်ပန််းတှိင
ု မ
် ျာ်း

Government Partner

အစှို်းရမှိတ်ဖက်အစည််းမျာ်း

Greater Adjutant

ငက်ကကီ်းေံ်းု စပ်

Grebe (Podicipedidae)

တစီ်းမှုတ်
စင်ပရာ်၊ မမစ်ပတ်းနင်ို့ နှုတ်တရ
ှို ည်ငက်

Gull, Terns and Kimmers
Gulls

ပနရင််းပေသ

Habitat loss

်းုံ ရှု ်းံ မခင််း

အပကာင်ပပေါက်သည်။

Hatch

င

Heron, Egret and Bittern

စ်၊ ဗျှိိုင်း်

Hooded Crane

ကကှိို်းကကာ

Human disturbance

လူပပယာင်္အပန
ာငအ
ို့
ို့် ယက်
ခရုစုပ်

Ibises and Spoonbill (Threskiornithidae)
Implement

အပကာင်အထည်ပဖာ်ပ
အပကာင်အထည်ပဖာ်ပ

Implementation Strategy

ာင်ရက်သည်။

ာင်ရက်မှုနည််းဗျြူ

ာ

Important Bird and Biodiversity Area

အပရ်းပေါပသာငက်နငဇ
ှိ ညို့်ဧရှိယာ
ို့် ီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းကတည်ရသ

Important Bird Area (IBA)

အပရ်းပေါပသာငက်မျှိို်းစှိတ်မျာ်းတည်ရသ
ှိ ညို့်ဧရှိယာ (IBA)

India (IN)

အှိနယ
ှိဒ
အင်ေန
ှို ်းီ ရာ်း

Indonesia
Informal

ပံုမန်သမာရှို်းကျမ

Initiative

ကနဦ်း

Inter-Governmental Partner

နှိင
ု င
် တ
ံ ကာအစှို်းရမှိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည််းမျာ်း
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တ
ု ်ပသာ

ဇီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းကနငပ
ို့် င်္

Intergovernmental Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES)
international business sector

စနစ်မျာ်း

ုင
ှိ ရ
် ာ နှိင
ု င
် တ
ံ ကာ

အစှို်းရဌာနမျာ်း အဖွဲ့အစည််း
အမပည်မပည်
အမပည်မပည်

International Crane Foundation (ICF)

အမပည်မပည်

International Non-Government Partner

င
ုှိ ရ
် ာကကှိို်းကကာပဖာင်ပေ်းရင််း (ICF)

င
ုှိ ရ
် ာ အစှိ်းု ရမ

အမပည်မပည်

Internationally important site

င
ုှိ ရ
် ာ စီ်းပာ်းပရ်းကဏ္ဍ
ုတ်ပသာမှိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည််း

င
ုှိ ရ
် ာ အပရ်းပေါပသာပနရာ

ေီပရပရာက်ရံ ွဲ့ွှ နပ
ံ တာ

Intertidal mudflat
သ

ာဝနငသ
ို့်

ထှိန်း် သှိမ်း် ကာကယ်မခင််း

IUCN

သ

င
ုှိ ရ
် ာ အမပည်မပည်

ာဝနငသ
ို့်

ထှိန်း် သှိမ်း် ကာကယ်မခင််း

ာဝရင််းမမစ်မျာ်း
ာဝရင််းမမစ်မျာ်း

င
ုှိ ရ
် ာ အမပည်မပည်

IUCN red list

အနီပရာင်စာရင််း

Jacana (Jacanidae)

ကကာဖက်နင််း

Japan

င်္ျပန်နင
ှို င
် ံ
ညထက်င

Japanese Night-heron

ုင
ှိ ရ
် ာသမင်္ဂ
ုင
ှိ ရ
် ာသမင်္ဂ၏

စ်

မျှိို်းသုဉ််းရန်အနတရာယ်ကျပရာက်မှုနည််းပေါ်းပသာ

Least Concern
Lesser White-fronted Goose
Life cycle

ဝစက်ဝန််း
သက်ရှိ

Living creature
Local community

ပေသအစုအဖွဲ့
မမီ်းရည်

Long-tailed Duck
Low tide / High tide

ေီပရ အတက်/အကျ

Malaysia (MY)

မပလ်းရာ်း (MY)
မပလ်းရာ်းသ

Malaysian Nature Society

ာဝအဖွဲ့

အုပ်ချိုပ်လုပ်ကှိုငမ
် ှုပကာ်မတီ

Management Committee
Management Committee

ေီပရပတာ

Mangrove
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ကှိုရီ်းယာ်းအဏ္ဏဝေါဇီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းကအဖွဲ့အစည််း (MBIK)

Marine Biodiversity Institute of Korea(MBIK)
Masked Finfoot

ပရဗလံု

Meeting of Partners (MoP)

မှိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည််းမျာ်း အစည််းအပဝ်း

Memorandum of Understanding (MoU)

နာ်းလည်မှုစာချွနလ
် ွှာ

Metal band

သတတိုကင််း

Migration

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းမခင််း

Migratory

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပ

Migratory Bird
Migratory strategy

ာင််းခှိုငက်

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းသည်ို့ နည််းဗျြူ

ာ

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပရပပျာ်ငက်

Migratory waterbird

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပရပပျာ်ငက်ပနရာမျာ်း

Migratory Waterbird sightings
Migratory waterbirds

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ ပရပပျာ်ငက်မျာ်း
ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းပသာ

Migratory waterbirds taxonomic groups

ပရပပျာ်ငက်အမည်ပဝေါ

ာရအုပ်စုမျာ်း

Ministry of Oceans and Fisheries

အဏ္ဏဝေါနငင
ို့် ေါ်းဝန်ကကီ်းဌာန

Mongolia

မန်င်္ှိုလီ်းယာ်း

Monitoring

ပစာငကို့် ကညို့်ပလို့လာမခင််း
နှိင
ု င
် တ
ံ ကာ ပတ်ဝန််းကျင် င
ုှိ ရ
် ာ သပ

Multilateral Environmental Agreement (MEA)

နှိင
ု င
် အ
ံ

National Biodiversity Strategy and Action Plan
(NBSAP)
National government
National Institute of Biological Resources
(NIBR)

င ို့် ဇီဝမျှိို်းစံုမျှိို်းကမ

ာဗျြူ

ာတူညီချက် (MEA)
ာနင ို့် လုပ်ငန််းစီမံချက်

(NBSAP)
နှိင
ု င
် ပ
ံ တာ်အစှိ်းု ရ
ဇီဝရင််းမမစ်မျာ်း
ပင်္

National Institute of Ecology (NIE)

ပဗေ

င
ုှိ ရ
် ာ အမျှိို်းသာ်းတကကသှိုလ် (NIBR)
ုင
ှိ ရ
် ာအမျှိို်းသာ်းတကကသှိုလ် (NIE)

အမျှိို်းသာ်းဥယျာဉ်မျာ်း (NP)

National Parks (NP)
သ

Natural and historical monument (NM)

ာဝနင ို့် သမှိင
ု ်း် ဝင်အထှိမ်း် အမတ် (NM)
သ

Natural Monument
သ

Natural Monument Protection Area
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ာဝအထှိမ်း် အမတ်

ာဝအထှိမ်း် အမတ် သ

ာဝထှိန်း် သှိမ််းပရ်းနယ်ပမမ

သ

Natural resource manager

ာဝရင််းမမစ်မန်ပနင်္ျာ

သ

Nature Reserves (NR)

ာဝကကှိို်းဝှိုင်း် မျာ်း

Near Threatned

မခှိမ််းပမခာက်ခလ
ံ ုန်းီ ပေါ်း

Nesting site

အသှိုက်မပိုလုပ်ရာပနရာ

Net Positive Impact

အသာ်းတင်အပပေါင််း သက်ပရာက်မှု
နယူ်းဇီလန်

New Zealand
Nomination of network site

ကန်ယက်နယ်ပမမအမဖစ် အမည်စာရင််းအ
အမည်စာရင််းအ

Nomination template

သာ်းပပေါက်မခင််းမ

Non-breeding season

မုှိ ပိုမခင််း

ုမှိ ပိုမခင််းပံစ
ု ံ
ုတ်ပသာရာသီ

သာ်းပပေါက်ရာသီပနရာ/ ပမမမပင်

Non-breeding Site / Ground
Non-legal

ဥပပေနငမ
်ို့ ကှိုက်ညီပသာ
ပမခစှိမ််းပမပာက်

Nordmann's Greenshank (Spotted Greenshank)

ပတ်ဝန််းကျင် ုင
ှိ ရ
် ာပူ်းပပေါင််းပ

North-East Asian Subregional Programme for
Environmental Cooperation (NEASPEC)

ာင်ရက်မခင််း

အပရ ွဲ့ပမမာက်အာရ ပေသတင််း အစီအစဉ်
အကမဖတ်မခင််းမရှိပသာ

Not Evaluated
Objective

ရည်မန််းချက်
ငက်ကျာ်း

Oriental Stork

သကုဏ္ပဗေပညာရင်/ ငက်ပညာရင်

Ornithologist
Out of session

တရာ်းခင်မပင်ပ ပမပာ
ပူ်းပပေါင််းပ

Partnership Document

ုပ
ှိ

်းပန်းချက်

ာင်ရက်မှု အချက်အလက်မျာ်း

ပရွှွဲ့ပမပာင််းကျက်စာ်းသည်င
ို့ က်

Passage migrant

ငက်ကကီ်းဝန်ပှို

Pelicans (Pelecanidae)
Peoples Republic of China: State Forestry
Administration

တရုတ်မပည်သသမမ
ူ ို့ တနှိင
ု င
် ၊ံ အစှို်းရသစ်ပတာစီမံအုပ်ချိုပ်မှု
ဖှိလစ်ပှိုင ်

Philippines

တလှိုင်း် ပကာင်

Plover (Charadriidae)
Portfolio

ပရှိုဖှိုင၊် ရာထူ်း/ပနရာ

Potential site

အလာ်းအလာရှိပသာနယ်ပမမ
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ကုန်း် စင်ပရာ်၊ ပသာင်တင််းလည်ရစ်

Pratincole (Glareolidae)
Priority species

ဦ်းစာ်းပပ်းမျှိို်းစှိတ်မျာ်း
ပုင်္ဂလှိကကဏ္ဍ

Private sector

လူထသ
ု မှိ မင်န်းှို ကကာ်းမှု

Public Awareness
Public awarness

ပုကှိုရု ှိကရ
ှို ု မ
ှိ ရ
ီ န်ေေါသ

Pukorokoro Miranda Naturalist Trust

ာဝစင်တာ

ပရကကက်ေ ံု

Rails, Gallinules and Coots (Rallidae)
ရမ်

Ramsar Convention
ရမ်

Ramsar Convention Secretariat

ရမ်

Ramsar Regional Initiative

ာကန်ဗင််းရင််း

ာကန်ဗင််းရင််းအတင််းပရ်းမ်းချိုပ်ရု ်းံ

ာပေသတင််းကနဦ်းပူ်းပပေါင််းပ
ရမ်

Ramsar Site

ာင်ရက်မှု

ာပေသ

ရာ်းပေါ်းပသာ

Rare

မပန်လည်ပတာင််း

Reclamation

ုမှိ ခင််း

အနီပရာင်နငအ
ို့် စှိမ်း် ပရာင်အ

Red and Green Tide
Red Knot

ပနာန
ို့ ီ

Red-crowned Crane

ကကှိို်းကကာ

Red-necked Stint

ေီလံု်းလည်နီ

Relict Gull

စင်ပရာ်

ငမို့် ပ ေီပရ

ကှိုရီ်းယာ်းသမမတနှိင
ု င
် ံ

Republic of Korea (South Korea)
Resolution

ရည်မန််းချက်

Ringing

ကင််း

Rio Tinto (EAAFP Partner)

ရီယှိုတင်တ
ို့ ှို သတထိုတူ်းပဖာ်ပရ်းလုပ်ငန််း

Roosting Site

အှိပ်တန််းတက်ရာပနရာ

Russia

ရုရာ်း
ရရာ်းအပရ ွဲ့ဖျာ်းစန််း

Russian Far East
Russian Far East
Saemangeum

ပရပညြှာင်င
ို့ က်

Sandpiper (Scolopacidae)
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Satellite tracking device

မင်္ှိိုလ်တုပမခရာခံပစစည််း

Saunders’s Gull

စင်ပရာ်
ပင်္ေါ် မပာ်း

Scaly-sided Merganser

ပင်လယ်ပပျာ်ငက်မျာ်း

Seabirds

ကင််း

Survey

င််းပလို့လာမခင််း
ဝန်ပ

Service
Secretary General
Shared species

ာင်မှု

ုတ
ံ ူညီပသာမျှိို်းစှိတ်မျာ်း

Shearwater (Procellariidae)
Shorebirds

ကမ််းပမခငက်မျာ်း

Shorebirds' food

ကမ််းပမခငက်အစာ
ုက
ှိ ်ပဗ်းရီ်းယာ်းကကှိို်းကကာ

Siberian Crane

စင်ကာပူ

Singapore

ညီအစ်မချစ်ကကည်ပရ်းနယ်ပမမမျာ်း

Sister Site
sister site arrangement

ညီအစ်မချစ်ကကည်ပရ်းနယ်ပမမမျာ်းအစီအစဉ်

Sister wetland affiliation programme

ညီအစ်မ ပရဝပ်ပေသအစီအစဉ်

Site boundary map

နယ်ပမမနယ်နမ
ှိ ှိတ်မပပမမပံု

Site Information Sheet

နယ်ပမမသတင််းအချက်အလက်ပံုစံ

Site

နယ်ပမမ၊ ပနရာ
နယ်ပမမအုပ်ချိုပ်ပရ်းမ်း

Site manager
Skuas (Stercoraiidae)

အပရ ွဲ့ပတာင်အာရ

South-east Asia
Species groups

မျှိို်းစှိတ်ခမျာ်း
ပရပညြှာငန
ှု ်ဝင
ှို ်း် ငက်
ို့် တ

Spoon-billed sandpiper
Staging criteria

စံနန
ှု ်း်
အစာရာပဖစာ်းပသာက် ရပ်နာ်းရာပနရာ

Staging site

န်းီ န ွှယ်

Stakeholder
Steller’s Eider
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က်စပ်ပတ်သက်သူ

Stilts and Avocet (Recurvirostridae)

ပေေါင််းလန််းပမခပထာက်၊ ငက်နတ
ှု ်သ်းီ ရည်

Stopover

ပခတတရပ်နာ်းသည်ပ
ို့ နရာ
ငက်ကျာ်း

Storks (Ciconiidae)
Storm Petrel (Oceanitidae)
ဗျြူ

Strategic Environmental Assessment (SEA)
Strictly Protected Area (SPA)

ာပမမာက်ပတ်ဝန််းကျင် န််းစစ်အကမဖတ်မခင််း (SEA)

တင််းကျပ်စာကာကယ်ထာ်းပသာသ

ာဝထှိန်း် သှိမ်း် ပရ်းနယ်ပမမ

မျှိို်းစှိတ်ခမျာ်း

Subspecies

ေီပရပရာက်လင်မပင်မျက်နာမပင်

Surface of tidal flat
Sustainable use

ပရရည်တည်တပ
ံို့ သာအသံု်းမပိုမှု

Swan Goose

ငန််း

Swans, Geese and Ducks (Anatidae)

ငန််း၊

မျာ်း

Swinhoe’s Rail

င််း

်းှို ပရငံ်းု

အမတ်အသာ်း၊ အပှိင
ု ်း် အစ

Tab

လုပ်ငန််းအဖွဲ့

Task Force
Technical advisory group

နည််းပညာအကကံပပ်းအဖွဲ့
နည််းဗျြူ

Terms of Reference

ာမျာ်း

Thailand (TH)

ထှိင
ု ်း် နှိင
ု င
် ံ

Threatened species

မခှိမ််းပမခာက်ခမ
ံ ျှိို်းစှိတ်မျာ်း

Tidal flat / Mudflat

ေီပရပရာက်လင်မပင်၊ ရွှံနပ
ံ တာ်/ လတာမပင်
ေီပရပရာက်ပရဝပ်ပေသ

Tidal wetland
Transitional guidline

လမ််းညွှနခ
် ျက်

UNESCO Biosphere Reserve

ယူနက်စကှိုဇီဝအဝန််းနယ်ပမမ

United States of America (USA)

အပမရှိကန်မပည်ပထာင်စု

UNWTO

ကုလသမင်္ဂကမဘာခ
ွဲ့ စည််း
ို့ ရီ်းသာ်းလုပ်ငန််းအဖအ

Urbanisation

မမှိို ွဲ့ မပတည်ပထာင်မခင််း
အပမရှိကန်မပည်ပထာင်စု
ငေါ်းနငသ
်ို့ ာ်းငက်တှိရ စဆာန်ဝန်ပ

US Fish & Wildlife Service

အနတရာယ်ရှိပသာ

Vulnerable
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ာင်မှုလုပ်ငန််း

Waterbirds

ပရပပျာ်ငက်မျာ်း

Wetland

ပရဝပ်ပေသ
ပရဝပ်ပေသ သ

Wetland Protected Area

အမပည်မပည်

Wetlands International

ာဝထှိန်း် သှိမ််းပရ်းနယ်ပမမ

င
ုှိ ရ
် ာပရဝပ်ပေသမျာ်းအဖွဲ့အစည််း
င

White-eared Night-heron

စ်

White-naped Crane

ကကှိို်းကကာ

Wild Bird Society of Japan

င်္ျပန်သာ်းငက်အဖွဲ့အစည််း

Wildfowl & Wetlands Trust(WWT)

ပရကကက်နငပ
ို့် ရဝပ်ပေသမျာ်းအဖွဲ့ (WWT)

Wildlife Conservation Society

သာ်းငက်ထန
ှိ ်း် သှိမ်း် ပရ်းအဖွဲ့
ပ

Wintering Site / Ground

ာင််းခှိုသညို့်ပနရာ/ ပမမမပင်
ပတာစနှိက
ု ်

Wood Snipe
Work Plan

လုပ်ငန််းစီမံချက်

Working Group

လုပ်ငန််းအဖွဲ့
ကမဘာပ
ွဲ့ မပာင််းငက်မျာ်းပန (WMBD)
ို့ ရွှပ
ို့

World Migratory Bird Day (WMBD)
World Summit on Sustainable Development
(WSSD)
World Summit on Sustainable Development

ထာဝစဉ်ညီ ဖံွဲ့ မဖှိို်းမှု
ကမဘာလံု်း

World Wildlife Fund (WWF)

ကမဘာလံု်း

Yellow Sea Ecoregion

င
ုှိ ရ
် ာသာ်းငက်ရန်ပံုပငအဖွဲ့/

င
ုှိ ရ
် ာသ

ပင်လယ်ဝေါပင်္

Yeongjong-do

ုင
ှိ ရ
် ာ ကမဘာထ
ှိ ်သ်းီ ညီလာခံ (WSSD)
ို့ ပ

ာဝပတ်ဝန််းကျင်ရန်ပံုပငအဖွဲ့
စနစ်ပကာင််းမန်ပသာပေသ

ပယာင်င်္ျိုန်း် ေှို (ကျွန်း် )

Yubu-do
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