
AILO Team question 2022 

On the following pages is a list of the countries of the world, in Burmese (spoken in Burma: 

both the country and the language are now known as Myanmar), listed in order of 

population (as per the UN survey of July 2018). Your task is, in part, to discover the English 

names of the countries. The right-most column offers a further clue. 

Note that the Burmese names are not a direct letter-for-letter transliteration, as the names 

are often adapted to the Burmese phonetic system. And of course some parts of some 

country names are actually translated. Burmese is not normally written with spaces 

between words, but these have been introduced in multi-word country names to further 

help you. Also, you should note that the Burmese names for two of its near neighbours are 

quite different from their English names: China is [tarot], while Thailand is (roughly) 

[thongningna]. The other names are more or less phonetically equivalent (except, somewhat 

bizarrely, Togo which is [thwaran], and where elements have been translated, as already 

men�oned). As a small hint, Burmese has tones (high, low, and extra-low, called “creaky”): 

the diacri�c ◌ ံand the symbol း are both tone markers, and so can be ignored.  

As a further hint, some countries have official names a bit different from the names given 

here. For example No. 1 is officially တ��တ ်ြပညသ်� ့သမ�တ�ိ�ငင်ံ while No. 56 has the 

similar name တ��တ ်သမ�တ�ိ�ငင် ံ. Nos. 28 and 52 are some�mes called ေတာင ်ကိ�ရီးယား 

ေ◌ာက ်ကိ�ရီးယား respectively. And as a final hint, a few flags have been included. 

You probably won’t have time to match up all the names, for which in any case only 30% of 

the marks for this question are awarded.  Matching the country names is only a pathway to 

the further aim of finding about the Burmese phonetic and writing systems.  The remaining 

marks are awarded for your answers to the following questions: 

1. Several of the country names are given in English (Numbers 59, 113, 156, 161,178, 

183, 186,195, 197, 199). What do you think their Burmese names will be? Write your 

answers in Burmese script.  

2. What are the following words in Burmese? Write your answer in Burmese script. 

Also indicate how you think it may be pronounced, as far as you can tell. 

a. and                   b. north          c. south          d. republic 

3. Describe what you have discovered about the Burmese writing system. As well as a 

list of the characters and their pronunciation, describe the general way the writing 

system works. 

4. Similarly, describe any major differences you think you can discover from this list 

about the differences between the English and Burmese sound systems, notably (a) 

any sound contrasts or combinations that occur in English but not Burmese, or (b) 

vice versa (ie contrasts in Burmese that do not occur in English). By means of a clue, 

the way you would discover these would be names that you might expect to share 



some of the same letters, but which do not. You might not be able to tell if this is 

because of (a) or (b), but you will get credit for the observation. 

အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

1 တ��တ် 1,427.6 အာ�ှ 

2 အိ��ိယ 1,352.6 အာ�ှ 

3 အေမရိက �နပ် ညေ်ထာင်စ� 327.1 ေြမာက် အေမရိက 

4 အငဒ်ိ�နီး�ှား 267.7 အာ�ှ 

5 ပါကစ�တန် 212.2 အာ�ှ 

6 ဘရာဇီ 209.5 ေတာင ်အေမရိက 

7 �ိ�ငဂ်ျီးရီးယား 195.9 အာဖရိက 

8 
ဘဂ�လားေဒ�့ှ ်       

161.3 အာ�ှ 

9 ���ှား 145.7 ဥေရာပ �ှင့် အာ� ှ

10 မက�စီကိ� 126.1 ေြမာက ်အေမရိက 

11 ဂျပန ်              127.2 အာ�ှ 

12 အီသီယိ�းပီးယား 109.2 အာဖရိက 

13 ဖိလစပိ်�င် 106.7 အာ�ှ 

14 အီဂျစ် 98.4 အာဖရိက 

15 ဗီယကန်မ ် 95.6 အာ�ှ 

16 ကွန်ဂိ� ဒီမိ�ကရက ်တစသ်မ�တ�ိ�ငင်ံ 84.0 အာဖရိက 

17 ဂျာမနီ 83.1 ဥေရာပ 

18 တ�ရကီ 82.3 ဥေရာပ �ှင့် အာ� ှ

19 အီရန ် 81.8 အာ�ှ 

20 ထိ�ငး်�ိ�င်ငံ 68.89 အာ�ှ 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

21 ယ��ိ�ကတ်က ်ကငး်ဒမ ် 67.1 ဥေရာပ 

22 ြပငသ်စ ် 65.0 ဥေရာပ 

23 အီတလီ 60.6 ဥေရာပ 

24 ေတာင ်အာဖရိက သမ�တ�ိ�င်ငံ 57.8 အာဖရိက 

25 တနဇ်နး်နီးယား          56.3 အာဖရိက 

26 ြမနမ်ာ 53.7 အာ�ှ 

27 ကင်ညာ 51.4 အာဖရိက 

28 ကိ�ရီးယား သမ�တ�ိ�ငငံ် 51.2 အာ�ှ 

29 ကိ�လံဘီယာ 49.7 ေတာင ်အေမရိက 

30 စပိန် 46.7 ဥေရာပ 

31 အာဂျငတ်ီးနား 44.3 ေတာင ်အေမရိက 

32 ယ�ဂနဒ်ါ 42.7 အာဖရိက 

33 ယ�ကရိနး် 44.2 ဥေရာပ 

34 အယလ််ဂျီးရီးယား 42.2 အာဖရိက 

35 ဆ�ဒန ် 41.8 အာဖရိက 

36 အီရတ် 38.4 အာ�ှ 

37 ပိ�လန် 37.9 ဥေရာပ 

38 အာဖဂနန်စ�တန် 37.2 အာ�ှ 

39 ကေနဒါ 37.2 ေြမာက ်အေမရိက 

40 ေမာ�်ိ�ကိ� 36.0 အာဖရိက 

41 ေဆာဒီ် အာေရဗျ 33.8 အာ�ှ 

42 ဥဇဘကက်စ�တန် 32.5 အာ�ှ 

43 ပီ�� 32.0 ေတာင ်အေမရိက 

44 မေလး�ှာ 31.5 အာ�ှ 

45 အငဂိ်�လာ 30.8 အာဖရိက 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

46 မိ�ဇမဘ်စ် 29.5 အာဖရိက 

47 ယီမင် 28.5 အာ�ှ 

48 ဂါနာ 28.2 အာဖရိက 

49 နီေပါ 28.0 အာ�ှ 

50 ဗငန်ီဇွဲလား 28.9 ေတာင ်အေမရိက 

51 မာဒါဂကစ်ကာ 26.3 အာဖရိက 

52 
ကိ�ရီးယား ဒီမိ�ကရက ်တစြ်ပညသ်� ့

သမ�တ�ိ�ငင်ံ 
25.5 အာ�ှ 

53 အိ�ငဗ်ရီ ကိ�စ့် 25.1 အာဖရိက 

54 ကင်မ�ွနး် 25.2 အာဖရိက 

55 �သစေ�တးလျ 24.9 �သစေ�တးလျ 

56 ထိ�ငဝ်မ် 23.7 အာ�ှ 

57 �ိ�ငဂ်ျာ 22.4 အာဖရိက 

58 သီရိ လက�ာ 21.2 အာ�ှ 

59 Burkina Faso 19.8 အာဖရိက 

60 မာလီ 19.1 အာဖရိက 

61 �ိ�ေမးနီးယား 19.5 ဥေရာပ 

62 ချီလီ                18.7 ေတာင ်အေမရိက 

63 ကာဇကစ်တန် 18.3 အာ�ှ 

64 မာလာဝီ 18.1 အာဖရိက 

65 ဇမဘီ်ယာ 17.4 အာဖရိက 

66 ဂွာတီမာလာ 17.2 ေြမာက ်အေမရိက 

67 အီေကွေဒါ 17.1 ေတာင ်အေမရိက 

68 နယသ်ာလန် 17.1 ဥေရာပ 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

69 ဆီးရီးယား 16.9 အာ�ှ 

70 ကေမ�ာဒီးယား 16.2 အာ�ှ 

71 ဆီနီေဂါ 15.9 အာဖရိက 

72 ချဒ် 15.5 အာဖရိက 

73 ဆိ�မာလီယာ 15.0 အာဖရိက 

74 ဇငဘ်ာေဘွ 14.4 အာဖရိက 

75 ဂီနီယာ 12.4 အာဖရိက 

76 ရဝမဒ်ါ 12.3 အာဖရိက 

77 တ�နီး�ှား 11.6 အာဖရိက 

78 ဘီနင် 11.5 အာဖရိက 

79 ဘယလ်ဂ်ျီယံ 11.5 ဥေရာပ 

80 ဘိ�လီးဗီးယား 11.4 ေတာင ်အေမရိက 

81 ကျူးဘား 11.3 ေြမာက ်အေမရိက 

82 ေဟတီ 11.1 ေြမာက ်အေမရိက 

83 ဆ�ဒန ်ေတာငပိ်�င် 11.0 အာဖရိက 

84 ချက ်သမ�တ�ိ�ငင်ံ 10.7 ဥေရာပ 

85 ဒိ�မီနီကန ်သမ�တ�ိ�င်ငံ 10.6 ေြမာက ်အေမရိက 

86 ဘ��ွန်ဒီ 10.5 အာဖရိက 

87 ဂရိ 10.5 ဥေရာပ 

88 ေပ�တ�ဂီ 10.3 ဥေရာပ 

89 ေဂျာဒ်န် 10.0 အာ�ှ 

90 ဆွီဒင�်ိ�ငင်ံ 10.0 ဥေရာပ 

91 အဇာဘိ�င်ဂျန် 9.9 အာ�ှ 

92 ဟန်ေဂရီ 9.7 ဥေရာပ 

93 ညေ်ထာငစ်�  စညး်လ�ံးညီ�ွတေ်ရ 9.6 အာ�ှ 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

94 ဟွန်ဒ�းရပ်စ် 9.6 ေြမာက ်အေမရိက 

95 ဘီလာ��စ်            9.5 ဥေရာပ 

96 တာဂျစက်စ�တန ် 9.1 အာ�ှ 

97 �သစ�တီးယား 8.9 ဥေရာပ 

98 ဆားဘီးယား 8.8 ဥေရာပ 

99 ပါပ�ဝါ နယ�း ဂီနီ 8.6 �သစေ�တးလျ 

100 ဆွစဇ်ာလန် 8.5 ဥေရာပ 

101 အစ�ေရ 8.4 အာ�ှ 

102 သွားရန ် 7.9 အာဖရိက 

103 ဆီးရီးယား လီယွနး် 7.7 အာဖရိက 

104 ေဟာင ေ်ကာင် 7.4 အာ�ှ 

105 လာအိ� 7.1 အာ�ှ 

106 ဘ�ေဂးရီးယား 7.1 ဥေရာပ 

107 ပါရာေဂွ 7.0 ေတာင ်အေမရိက 

108 လကဘ်�ွန် 6.9 အာ�ှ 

109 လစဗ်ျာ 6.7 အာဖရိက 

110 နီကာရာဂ ွ 6.5 ေြမာက ်အေမရိက 

111 အယလ်် ဆာေဗးေဒ 6.4 ေြမာက ်အေမရိက 

112 ကာဂျစ�တန် 6.3 အာ�ှ 

113 Turkmenistan 5.9 အာ�ှ 

114 စက�ာပ� 5.8 အာ�ှ 

115 ဒိနး်မတ ် 5.8 ဥေရာပ 

116 ဖငလ်န ် 5.5 ဥေရာပ 

117 စလိ�ဗကကီ်းယား 5.5 ဥေရာပ 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

118 ကွန်ဂိ� သမ�တ�ိ�ငင်ံ 5.2 အာဖရိက 

119 ေနာေ်ဝး 5.3 ဥေရာပ 

120 ေကာစ့တာ ရီကာ 5.0 ေြမာက ်အေမရိက 

121 ပါလကစ်တိ�င် 4.9 အာ�ှ 

122 အိ�မန ် 4.8 အာ�ှ 

123 လိ�ကေ်ဘးရီးယား 4.8 အာဖရိက 

124 အိ�ငယ်ာလန ် 4.8 ဥေရာပ 

125 နယ�း ဇီလန ် 4.7 သမ�ဒ�ရာ 

126 ဗဟိ� အာဖရိက သမ�တ�ိ�ငငံ် 4.7 အာဖရိက 

127 ေမာရ်ီေတးယား 4.4 အာဖရိက 

128 ပနားမား 4.2 ေြမာက ်အေမရိက 

129 ခ�ိ�ေအး�ှာ 4.2 ဥေရာပ 

130 က�ဝိတ် 4.1 အာ�ှ 

131 ေမာလ်ဒ်ိ�ဗာ 4.1 ဥေရာပ 

132 ေဂျာဂ်ျီယာ 4.0 အာရ 

133 အီရီထရီးယား 3.5 အာဖရိက 

134 ဥ��ေဂွး 3.4 ေတာင ်အေမရိက 

135 ေဘာစ့နီးယား �ှင့် ဟာဇီဂိ�ဗီးနား 3.3 ဥေရာပ 

136 မွနဂ်ိ�လီးယား 3.2 အာ�ှ 

137 အာေမးနီးယား 3.0 အာ�ှ 

138 ဂျေမကာ 2.9 ေြမာက ်အေမရိက 

139 အယလ််ေဘးနီးယား 2.9 ဥေရာပ 

140 ကာတာ 2.8 အာ�ှ 

141 လစသ်�ေယးနီးယား 2.8 ဥေရာပ 

142 နမီးဘီးယား 2.4 အာဖရိက 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် 

143 ဂမဘ်ီယာ 

144 ေဘာဆ့ွာနာ 

145 ဂါဘွနး် 

146 လီဆိ�သိ�           

147 ေ◌ာက ်မကဆ်ီဒိ�းနီးယား

148 ဆလိ�ေဗးနီးယား     

149 ဂီနီ ဘီေစာ 

150 လတဗ်ီးယား        

151 ဘာရိနး် 

152 ထရီနီဒက ်�ှင့် တိ�ဘာဂိ�

153 အီေကွတာ ဂီနီ 

154 အကစ််တိ�းနီးယား 

155 အေ�ှ ့ တီေမ 

156 Mauritius 

157 ဆိ�ကပ်ရပစ်် 

158 ဆွာဇီလန ်

159 ဂျီဘ�တီ 

160 ဖီဂျီ 

161 Comoros 

162 ဂိ�ငယ်ာနာ 

163 ဘ�တန် 

164 ေဆာလ်မွန ်က�နး်စ� 

165 မွနတ်ီနီဂ�ိ�း 

166 လ�ဇငဘ်တ် 

လ� ဦး ေရ          တိ�က�်ကီ

2.3 အာဖရိက

2.3 အာဖရိက

2.1 အာဖရိက

    2.1 အာဖရိက

မကဆ်ီဒိ�းနီးယား 2.1 ဥေရာပ

     2.1 ဥေရာပ

1.9 အာဖရိက

    1.9 ဥေရာပ

1.6 

ထရီနီဒက ်�ှင့် တိ�ဘာဂိ� 1.4 ေြမာက ်အေမရိက

1.3 အာဖရိက

1.3 ဥေရာပ

1.3 �သစေ�တးလျ

1.2 အာဖရိက

1.2 ဥေရာပ

1.1 အာဖရိက

1.0 အာဖရိက

0.9 သမ�ဒ�ရာ

0.8 အာဖရိက

0.8 ေတာင ်အေမရိက

0.8 

 0.7 သမ�ဒ�ရာ

0.6 ဥေရာပ

0.6 ဥေရာပ

တိ�က�်က ီ

အာဖရိက 

အာဖရိက 

အာဖရိက 

အာဖရိက 

ဥေရာပ 

ဥေရာပ 

အာဖရိက 

ဥေရာပ 

အာ�ှ 

ေြမာက ်အေမရိက 

အာဖရိက 

ဥေရာပ 

�သစေ�တးလျ 

အာဖရိက 

ဥေရာပ 

အာဖရိက 

အာဖရိက 

သမ�ဒ�ရာ 

အာဖရိက 

ေတာင ်အေမရိက 

အာ�ှ 

သမ�ဒ�ရာ 

ဥေရာပ 

ဥေရာပ 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

167 အေနာကပ်ိ�ငး် ဆာဟာရ 0.6 အာဖရိက 

168 ဆ�ရီနာ 0.6 ေတာင ်အေမရိက 

169 ကိပ် ဗား 0.5 အာဖရိက 

170 ေမာလ်ဒ်ိ�က ် 0.5 အာဖရိက 

171 ေမာလ်တာ 0.4 ဥေရာပ 

172 ဘ���ိ�ငး် 0.4 အာ�ှ 

173 ဘီးလီဇ ် 0.4 ေြမာက ်အေမရိက 

174 ဘဟားမား 0.4 ေြမာက ်အေမရိက 

175 အိ�ကစ်လန ် 0.3 ဥေရာပ 

176 ဗ��တ�း 0.3 သမ�ဒ�ရာ 

177 ဘာေဘးဒိ�းစ် 0.3 ေြမာက ်အေမရိက 

178 Sao Tome and Principe 0.2 အာဖရိက 

179 ဆာမိ�အာ 0.2 သမ�ဒ�ရာ 

180 စိန့် လ�စီယာ 0.2 ေြမာက ်အေမရိက 

181 ကီရီဘာတီ 0.1 သမ�ဒ�ရာ 

182 ဂရီနာဒါ 0.1 ေြမာက ်အေမရိက 

183 Tonga 0.19 သမ�ဒ�ရာ 

184 စိန့် ဗငး်ဆင့် �ှင့် ဂရီနာဒငး်များ 0.1 ေြမာက ်အေမရိက 

185 စီဆီးလဇ်် 0.1 အာ�ှ 

186 Antigua and Barbuda 0.1 ေြမာက ်အေမရိက 

187 အနဒ်ိ�ရာ 0.1 ဥေရာပ 

188 ဒိ�မီနီကာ 0.1 ေြမာက ်အေမရိက 

189 ဘာြမူဒါ 0.1 ေြမာက ်အေမရိက 

190 မာ�ှယ ်က�နး်စ� 0.1 သမ�ဒ�ရာ 

191 စိန့် ကစ �်ှင့် နီဗီစ် 0.1 ေြမာက ်အေမရိက 



အဆင့် တိ�ငး်ြပည် လ� ဦး ေရ          တိ�က�်က ီ

192 မိ�နာကိ� 0.04 ဥေရာပ 

193 တ�ရက �ှင့်  ကယီကိ�စ် က�နး်မျာ 0.04 ေြမာက ်အေမရိက 

194 လီကတ်ီန်ဆစ်တိ�င 0.04 ဥေရာပ 

195 San Marino 0.04 ဥေရာပ 

196 ပေလာင် 0.02 သမ�ဒ�ရာ 

197 Anguilla 0.01 ေြမာက ်အေမရိက 

198 တ�ဗာလ� 0.01 သမ�ဒ�ရာ 

199 Nauru 0.01 သမ�ဒ�ရာ 

200 ြမေ့တာ ်ဗာတီကန် 0.01 ဥေရာပ 

 


