
 
 

Nìna bøǹgrì [Names of Animals] 

bàngday rabbit, hare ယုန။် 

bap giant monkey မ  ျောက် ကက ြီး။ 

bvtvng/mvtvng squirrel ရဉှ ်။ 

dagin yak သျောကင။် 

daong wild goat မတျောငဆ်တိ်။ 

døt mouse, rat ကကက်။ 

dùn rhinoceros ကက  ။ 

dvǹgchè goat (general term) ဆတိ်။ 

dvǹggwvr̀ wild cat မတျောမကကျောင။် 

dvngsí small-size squirrel ရညှ ် တစ ် ိ ြီး။ 

dvzò porcupine ဖ ြူ။ 

gi dog မ  ြီး။ 

gìpù jackal မ  ြီးအ။ 

golawu camel ကုလျောြီးအုပ်။ 

gøl̀i/kagø ̀ gibbon မ  ျောက်လ ွှဲမက ျော်။ 

gøm̀ràng horse (mare or stallion) ဖ ငြ်ီး။ 

goqshè rat ကကက ်တစ ် ိ ြီး။ 

kagø/̀gøl̀ì gibbon မ  ျောက်လ ွှဲမက ျော်။ 

kàng tiger က ျောြီး။ 

kàngkì lion ဖ မသသ ။ 

kori palm squirrel ရဉှ ်ငယ် တစ ် ိ ြီး။ 

lè/lò buffalo က ွှဲ။ 

lò/lè buffalo က ွှဲ။ 

lòzè mule လျောြီး။ 

lòzèdvcheq donkey  ဖ ညြ်ီး။ 

lvǵwì shvrì muntjac deer  က်ဂ  ။ 

mí/nyarà/ralà cat မကကျောင။် 

mvbí bat, flying fox လငြ်ီးနို  ။ 

mvgwì elephant ဆင။် 

mvshù flying squirrel ရြှူြီးပ  ။ 

mvzøl̀ long-nose bandicoot ကကက်စတု်။ 

mvzòng field rat ဗိကု်ဖ ြူတွှဲ  မတျောကကက်။ 

naqtò yeti, snowman နငှြ်ီးလူ။ 



 
 

ngvḱø/̀ngvlá bull, ox န ျောြီးသိြုီး။ 

ngvǹshø ̀ bull, ox, yak န ျောြီး။ 

ngvpuq Rawang ox န ျောြီးမနျောက်။ 

nòngdèng small size tiger က ျောြီးငယ ်တစ ် ိ ြီး။ 

nvmso field mouse မတျောကကက်။ 

nvngwà/nga cow, cattle န ျောြီး။ 

poqlvḿ gaur, bison မဖပျောင။် 

rvshà monkey မ  ျောက်။ 

sha animal/meat မတျောမကျောင။် 

shálùm jackal မ  ြီးအ။ 

shvǹg monkey မ  ျောက်။ 

shvǹgnaq monkey မ  ျောက်။ 

shvǹgsú white monkey မ  ျောက်ဖ ြူ တစ ် ိ ြီး။ 

shvṕè yak (hairy) သျောကင၊် တိဗက်န ျောြီး။ 

shvr̀ Himalayan tahr မတျောငဆ်တိ် တစ ် ိ ြီး။ 

shvrì muntjac, barking deer ဂ  ။ 

shvrvm̀ otter    ။ 

shvtnga deer သ င။် 

shvwí bear ဝက်ဝ ။ 

shvwí paqgwa giant bear ဝ ကက ြီး။ 

svrè squirrel ရညှ ် တစ ် ိ ြီး။ 

svrø ̀ rat မဖ ကကက ်တစ ် ိ ြီး။ 

tòngmè nga mythun ဆျောြီးတ ငြ်ီး မေသရှ ိန ျောြီးမနျောက်။ 

svlá musk deer, river deer ကတိုြီးမကျောင။် 

waq pig ဝက်။ 

yit fox မဖ မ  ြီး။ 

yøg̀á field mouse လယ်ကကက်။ 

yvǹg sheep (general) သိြုီး။ 

yvǹgsè lamb, kid သိြုီးသငယ်။ 

zibí leopard က ျောြီးသစ။် 

zømwàng gi fox or jackal မတျောမ  ြီး။ 

zònghong big rat ကကက်ကက ြီး။ 

zuq antelope/mountain goat မတျောငဆ်တိ်။ 

zuqnvng Himalayan wild goat မတျောငဆ်တိ်။ 

 


