
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

I am not an official spokesperson. naa ha ta ya win Khant tar deh pyaw yey so 
Khwint shee tho ma hot boo 

( ငါဟာ တရားဝင်ခန့်ထားတဲ ့ေပြ ာေရးဆိုခွင့် ရှိသူ မဟုတ်ဘူး )

Please wait for the public affairs representative. jey zo pyoo yweh pyee tho yey yaa ko saa hleh 
go sawk ba 

( ေကျးဇူးပြ ု၍ ပြ ည်သူ့ေရးရာ ကိုယ်စားလှယ် ကို ေစာင့်ပါ )

I can only tell you what I know. naa thee da go beh pyaw pya naayn meh 

( ငါသိတာကိုဘဲ ေပြ ာပြ နိုင်မယ် )

The situation is under control. a chey a ney go tayn thayn hmo shee ba deh 

( အေခြ အေနကို ထိန်းသိမ်းမှု ရှိပါတယ် )

We are doing everything we can to restore 
order.

lot paayn naayn Khwint dwey pyan leh ya shee 
pho a twek naa do aar lon sawn ywek ney ba 
deh 

( လုပ်ပိုင်နိုင်ခွင့်ေတွ ပြ န်လည်ရရှိဖို့ အတွက် ငါတို့ 
အားလုံးေဆာင်ရွက်ေနပါတယ် )

We are doing everything we can to protect lives. a thek myar go kaa kweh pho a twek naa do aar 
lon sawn ywek ney ba deh 

( အသက်များကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ငါတို့ အားလုံး 
ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ် )

We are doing everything we can to save lives. a thek myar go keh pho a twek naa do aar lon 
sawn ywek ney ba deh 

( အသက်များကို ကယ်ဖို့အတွက ်ငါတို့ အားလုံး 
ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ် )

There was an incident. da ha ma tin mah Kheh deh phyit pyar hmo ba 

( ဒါဟာ မထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ ဖြ စ်ပွါးမှုပါ )

The incident is under investigation. ma tin mah beh phyit pwar da go son san sit sey 
hmo lot ney ba deh 

( မထင်မှတ်ဘ ဲဖြ စ်ပွားတာ ကိ ုစုံစမ်းစစ်ေဆးမှု လုပ်ေနပါတယ် )

We are taking this matter very seriously. naa do dee kayt sa go a yey ta yo sawn ywek 
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ney ba deh 

( ငါတုိ့ ဒီကိစ္စ ကို အေရးတယူ ေဆာင်ရွက်ေန ပါတယ် )

People have been injured. pyee tho do tee Khaayt dan yaa ya shee Kheh ja 
deh 

( ပြ ည်သူတို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြ တယ် )

Civilians have been injured. a yah thar myar tee Khaayt dan yaa ya Kheh ja 
deh 

( အရပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြ တယ် )

Police have been injured. pa layt do tee Khaayt dan yaa ya Kheh ja deh 

( ပုလိပ်တို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြ တယ် )

Service members have been injured. pa win sawn ywek tho a thin win do tee Khaayt 
dan yaa ya Kheh ja deh 

( ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူ အသင်းဝင်တို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 
ရခဲ့ကြ တယ ်)

Service members have been killed. pa win sawn ywek tho a thin win do a thah 
Khan Kheh ya deh 

( ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူ အသင်းဝင်တို့ အသတ်ခံခဲ့ရ တယ် )

People have been killed. pyee tho do a thah Khan Kheh ya deh 

( ပြ ည်သူတို့ အသတ်ခံခဲ့ရ တယ် )

Civilians have been killed. a yah thar do a thah Khan Kheh ya deh 

( အရပ်သားတို့ အသတ်ခံခဲ့ရ တယ် )

Names cannot be released until victims' 
relatives are notified.

dot Kha theh myar yeh naa meh go tho do swey 
myo dwey ga ma jey nyaa beh ma tot pyan 
naayn boo 

( ဒုက္ခသည်များရဲ့  နာမည်ကိ ုသူတို့ေဆွမျိုးေတွက မေကြ ညာဘဲ 
မထုတ်ပြ န်နိုင်ဘူး )

The official spokesman is expected here soon. ta yar win pyaw yey so kwint shee tho ma jaa 
mee yawk laa meh lo meyaw link ba deh 

( တရားဝင် ေပြ ာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူမကြ ာမီ ေရာက်လာ မယ်လို့ 
ေမျှာ်လင့်ပါတယ် )

Appropriate action will be taken. tink daw deh a yey yo da go sawn ywek ba layt 
meh 

( သင့်ေတာ်တဲ့ အေရးယူတာ ကို ေဆာင်ရွက်ပါလိမ် ့မယ် )
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We take every report of wrongdoing very 
seriously.

mar ywin deh lot yah ta din dwey go a yey ta yo 
po pey ba meh 

( မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်သတင်းေတွကို အေရးတယူ ပို့ေပးပါမယ် )

We have secured the area where the incident 
occurred.

ma tin mah beh phyit pwar Kheh deh ney ya go 
lon chon sayt cha awn lot ya meh 

( မထင်မှတ်ဘ ဲဖြ စ်ပွားခဲ့တဲ့ ေနရာ ကို လုံခြ ုံစိတခ်ျ ေအာင် 
လုပ်ရမယ ်)

I am sorry but you have to wait for the report. won neh ba deh, min do eh dee ta din go daw 
sawk ya meh 

( ဝမ်းနည်းပါတယ်, မင်းတို့ အဲဒီသတင်းကို ေတာ ့ေစာင့်ရမယ )
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