
  
 

Bvløng bvlang bøǹg rì [Insects] 

bènóng/mènóng weevil grubs မင််းပပေါပငမ် ှာ ပတ ွေ့ရတ ဲ့ ပ  ်း။ 

bérùng/bìdùng 
bamboo bug; small worm 
that lives inside trees or 
bamboos 

ဝေါ်း၊ သစသ်ှာ်း စှာ်းသ  ်း တတ်တ ဲ့ 

ပ  ်းပ ှာင။် 

bøt̀é shvt kind of tiny flies ယငပ် ှာင ်အပသ်း တစမ်   ်း။ 

bvløng insect, worm, silkworm ပ  ်းမ  ှာ်း။ 

bvløngshor caterpillar ခယူှာ်းပ ှာင။် 

bvńgkàng/bǿngkàng grub worm န ှာ်းပခ ်း ပ  ်း။ 

bvngngíl/nél bamboo weevil grubs ဝေါ်းပင ်ပတ မ ှာ ပတ ွေ့ရတ ဲ့ ဝေါ်းပ  ်း။ 

bvńgshut ant-like bee ခေါခ ည် လ   ပ ှာ်း။ 

bvǹrøǹg worm; parasites, 
tapeworm, hookworm 

သနပ် ှာင။် 

chùrù young insects 
အပတှာင ်ပပေါ ်ခေါစ အရ ယ် 

ပ  ်းပ ှာင။် 

dùngcha worm which is found 
inside taro 

ပ န််းဥ ပ  ်း။ 

dvǹggøǹ termite ခခ။ 

dvngpvńg type of yellowish bee အဝေါပရှာင ်ပ ှာ်း တစမ်   ်း။ 

høb̀ǿr scrab beetle န ှာ်းပခ ်း ပ  ်း။ 

hød̀er beetle ပ  ်းပတှာငမ်ှာ။ 

juqbàngmè kind of bee ပ ှာ်း တစမ်   ်း။ 

kàngbè bélut bamboo weevil 
မင််းပပေါအူ န ဲ့ ဝေါ်းပတ  စှာ်းတ ဲ့ ပ  ်းပ ှာင ်

အက  ်း။ 

kàngdøǹg spider ပငဲ့ ်ူ။ 



  
 

kuptvlup bedbug က မ််းပ  ်း။ 

kuqràng/kwǿràng firefly ပ  ်းစ န််းက  ်း။ 

kùrnèng cicada ပ စဉ်း ရင ်   တစမ်   ်း။ 

kwá ordinary bee ပ ှာ်း။ 

kwádàni queen bee ပ ှာ်း ဘ ရငမ်။ 

kwǿràng firefly ပ  ်းစ န််းက  ်း။ 

laqnøn dvdí pill millipede ပ  ်းနှာ်းသနပ် ှာင။် 

mènóng weevil grubs မင််းပပေါပငမ် ှာ ပတ ွေ့ရတ ဲ့ ပ  ်း။ 

muqhè scorpion  င််းမ ်းပ ှာ ်။ 

mvkó red ant ခေါခ ဉ။ 

mvńbvløng cordyceps fungus ပ ှာင််းပ  ်း ပန ခမ ် ပ  ်းပ ှာင။် 

mvnggáng hornets ပ ှာ်းတူ။ 

negwìng obstreperous fly, gnats ယငရ် ။ 

nyé worm that eat taro ပ န််းဥ စှာ်းတ ဲ့ ပ  ်း။ 

paqbǿr beetle န ှာ်းပခ ်း ပ  ်း။ 

paqchér butterfly လ ပ်ခပှာ။ 

paqnøt flies ပတှာယင ်ပ ှာင။် 

paqshøp sand fly ပတှာ ခ  တ်ပ ှာင။် 

paqsøt/paqzí cicada ပ စဉ်း ရင ်   တစမ်   ်း။ 

paqzì paqrè millipedes ပ  ်းနှာ်းသန််း၊  င််းနှာ်းသန ်ပ ှာင။် 

puqgàr millipedes ပ  ်းနှာ်းသန််း၊  င််းနှာ်းသန ်ပ ှာင။် 

røp termite alates ပလူ။ 

sángtvmá dragonfly ပ ဇဉ်း။ 

shélang shield-bug ပ  ှာ ် က မ််းပ  ်း။ 



  
 

shèrma cicada ပ စဉ်း ရင ်   တစမ်   ်း။ 

shíbvdi/mvńbvløng cordyceps fungus ရ  ်းပတ ။ 

shiq louse သန််း။ 

shiqløm̀ nit သန််းဥ။ 

shvlì flea ပခ ်းသန််း။ 

shvmǿ fly, mosquito ခခင၊် ယင။် 

shvmǿmè fly (the insect) ယငပ် ှာင ်မ က  ်း။ 

shvmǿsøt gnats, flies မ  ်၊ ပတှာခခင။် 

shvnvt kind of bee ပ ှာ်း တစမ်   ်း။ 

shvro ant ပ ရ  ်  တ်။ 

si maggot ပလှာ ်ပ ှာင။် 

siqrang spider web ပငဲ့ ်ူ အ မ။် 

sishar maggot ပလှာ ်ပ ှာင။် 

sóngkut/svńgkut locust, grasshopper     င််းပ ှာင၊် န  ပ ှာင။် 

søt type of fly or ngats ပတှာ ယငပ် ှာင ်တစမ်   ်း။ 

tvløm̀ bee ပ ှာ်းက  ်း တစမ်   ်း။ 

waqlúngtan cicada ပ စဉ်းရင ်   တစမ်   ်း။ 

ya giant honey bees ပ ှာ်း။ 

yø ̀ bumble bee ပ ှာ်း။ 

yøz̀ór type of bee ပ ှာ်း တစမ်   ်း။ 

zìgùng mosquito ခခင။် 

zìkúng big fly ယငစ် မ််း။ 

zuqtvlá tick မ  ှာ်း။ 

 


