Pé, jvng nv̀ng dvrè zv́ngshì pv̀n rì [Baskets and containers]
chúng

jar

dekar

basket; extendable basket

dø̀ngnv̀ng
doq
dvhùng
dvko
dvkvm/riwàngkuq
dvláng
dv̀mzì/shø̀mzeq
dv̀ngkwang
dv̀ngzì
dvpaq
gàngshø̀ng
há
hv́m

large bamboo tube used for
carrying water
round bamboo basket for
storing paddy

စဉ့်အိုး။
အကျဉိုး အကျယ့် ပပြုလပ့် နင့်သ
သ ောက့်သ ကောကွဲ ပြင့်ိုး ကောိုး။

သေြပ့်၊ သေ

ယ့် ေောမော

ိုးတွဲ ပမ ့်

အေယ့်ထက့် ပကကိုးတွဲ ဝ ိုး
ကျဉသထောက့်။
ပတ့်။

basket; for carrying wood

ထင့်ိုးထမ့်ိုးဖ အ

from the forest

အကက့်ကျွဲ ပြင့်ိုး ကောိုး၊ ပလင့်ိုး။

small basket worn on back
with head strap

ပလင့်ိုး အသ

ိုးပပြုတွဲ

ိုးတစ့်မျြုိုး။

basket with a cover

ဖော၊ သတောင့်ိုး။

bamboo tube used as a

ပစစညိုး့် ထညဖ
့် အ

container

တစ့်မျြုိုး။

basket like sheath

ပြင့်ိုးသတောင့်ိုး ပစ ဓ ိုးအမ့်။

bamboo tube used as water
jar
small basket; used for

ိုးပပြုတွဲ ဝ ိုးဗိုး

ဝ ိုး သေ တစ့်သကောင့်ိုး။
ပြင့်ိုး ကောိုးငယ့် တစ့်မျြုိုး၊ ဟင့်ိုး

collecting vegetables and

ဟင့်ိုးေက့်သတ ထည့်ဖ အ

edible leaves

ပြင့်ိုး ကောိုးငယ့်။

winnowing tray, large
round bamboo tray

bamboo tube for storing
water
basket carried on the back;
has large holes in it

classifier for counting
numbers of basketful

ော

စသကော။
ဝ ိုး သေ တသကောင့်ိုး။
ပြင့်ိုး ကောိုး။

တစ့် စသကော အပပည။့်

jèyúng

barn (paddy)

စပ ိုးကျ။

jvng

basket (any kind)

ပြင့်ိုးသတောင့်ိုး။

ိုး

ိုးပပြုတွဲ

kaqkóng
kòrzøp

basket

သတောင့်ိုးကကိုး တစ့်မျြုိုး။

decorated bamboo tube

လအ

which has lid

léko

plate used for scooping Ale

løk

basket; larger than rísv́ng

ိုး အသ

ောင့် အပဖစ့် ပပြုလပ့်

ထောိုးတွဲ အဖိုး ပ တွဲ ဝ ိုးဗိုးငယ့်။
မင့်ိုးသပ မှု ့် သကော့်ေောမော အ

ိုး ပပြုတွဲ

ဇလ တစ့်မျြုိုး။
သတောင့်ိုး အကကိုး တစ့်မျြုိုး။
ဝ ိုး တစ့်လိုး တည့်ိုးက စပ့်ပပိုး ပစစညိုး့်

mido

container

ထညဖ
့် ွဲ ပ ိုး့် အလ

င့်ဖ ေက့်လပ့်

ထောိုးတွဲ အေော။
သလိုးသထောင ့် ပ

ဏ္ဌော ရ
့် သတောင့်ိုးပ

mvgòr

short and square basket

mvyø̀ng

container or basket

သတောင့်ိုး၊ပလင့်ိုး။

pé

basket carried on the back

ပလင့်ိုး။

pvladvláng

poison arrow container

အ

large basket; usually refers

ပြင့်ိုးသတောင့်ိုး အကကိုး၊ နစ့်ပိုး အထက့်

rísang
ruq

တစ့်မျြုိုး။

to a basket which contains

တ
့် ွဲ တင့်ိုးသတောင့်ိုး ကကိုးက

two pails or more
round bamboo basket for
storing paddy

ပ့် ပမောိုးတ ထညတ
့် ွဲ ဝ ိုးဗိုး။

တယ့်။
ပတ့်။

svdik

box, case, chest, trunk

သ

bong

bucket

သေပိုး။

tìpv́ng

large bamboo tube for
carrying water

တတော။

ဝ ိုး ွဲ ပပြုလပ့် ထောိုးတွဲ သေတသကောင့်ိုး။

tvrè

quiver

ပမောိုးတ ထညတ
့် ွဲ ဗိုး။

yǿng/yǿngkoq

bag, sack

အတ့်။

zekar

large basket woven with
wide interstices

သ ောက့်သ ကောကွဲ ပြင့်ိုး ကောိုး တစ့်မျြုိုး။
ဝ ိုး တစ့်လိုးတည့်ိုးက စပ့်ပပိုး ပစစညိုး့်

zǿngroq

container made of bamboo

zv́m

basket

ပြင့်ိုးသတောင့်ိုး။

zv́mràng

large basket

သတောင့်ိုးကကိုး တစ့်မျြုိုး။

ထညဖ
့် ေက့်လပ့် ထောိုးတွဲ အေော။

