
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

Runway ___ in use. pyey lan ___ a thon pyoo ney deh 

( ေပြ းလမ်း ___ အသုံးပြ ုေနတယ် )

Wind at ___. ley ___ Khant taayt ney dey 

( ေလ ___ ခန့်တိုက်ေနတယ် )

Altimeter yay pyin a myint taay meeter 

( ေရပြ င်အမြ င့်တိုင်း မီတာ )

Number ___ to follow. nan bah ___ to laayt ba 

( နံပါတ် ___ သို့လိုက်ပါ )

Report. ta din po 

( သတင်းပို့ )

___ miles ___ maayl 

( ___ မိုင် )

___ kilometers ___ keelo meeter 

( ___ ကီလိုမီတာ )

Beacon ley jawn tayn thayn yey raydee yo a chek pya 
set 

( ေလေကြ ာင်းထိန်းသိမ်းေရး ေရဒီယိ ုအချက်ပြ စက် )

Final (approach) nawk son (chin kah) 

( ေနာက်ဆုံး (ချဥ်းကပ်) )

Base a chey 

( အေခြ  )

Headwind ley yeh oo tee ya 

( ေလရဲ့  ဦးတည်ရာ )

Tailwind ley yeh a nawk phit tee ya 

( ေလရဲ့  အေနာက်ဖက်တည်ရာ )
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Crosswind ley phyah tan ya 

( ေလဖြ တ်သန်းရာ )

Downwind ley aar neh laa deh 

( ေလအားနည်းလာတယ် )

Upwind ley pyin laa deh 

( ေလပြ င်းလာတယ် )

Extended (fully) set let (a pyey) 

( ဆက်လက ်(အပြ ည့်) )

Enter landing pattern. sin meh pon san win la deh 

( ဆင်းမဲ့ ပုံစ ံဝင်လာတယ် )

Cleared to land. lan shin taa ba 

( လမ်းရှင်းထားပါ )

Landing gear down. sin meh geer ya go cha laayt ba 

( ဆင်းမဲ့ဂီယာကိုချလိုက်ပါ )

Turn on runway lights. pyey lan mee phwint laayt ba 

( ေပြ းလမ်းမီး ဖွင့်လိုက်ပါ )

Is your navigation system working? min yeh lan hinyoon pya deh sa net a loyt loyt 
laa? 

( မင်းရဲ့  လမ်းညွှန်ပြ တဲ့ စနစ် အလုပ်လုပ်လား? )

I see the airfield. naa ley yin kwin go myin bee 

( ငါ ေလယာဥ်ကွင်းကို မြ င်ပြ ီ )

I see the runway. naa ley yin pyey lan go myin bee 

( ငါေလယာဥ်ေပြ းလမ်း ကိုမြ င်ပြ ီ )

I've landed. naa sin pyee 

( ငါဆင်းပြ ီ )

Is your Instrument Landing System (VOR, 
TACAN) working?

min yeh sin tek pho lan hinyoon kee yee ya sa 
nek a loyt loyt laa? 

( မင်းရဲ့  ဆင်းသက်ဖို့ လမ်းညွှန် ကိရိယာ စနစ် 
အလုပ်လုပ်လာ? )
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