
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

Put your hands on the steering wheel and do not 
move them.

min yeh lek go lek kaayn gwey paw tin byee ma 
hlot ba neh 

( မင်းရဲ့လက်ကို လက်ကိုင်ေဂွ ေပါ်တင်ပြ းီ မလှုပ်ပါနဲ့ )

Get out of your vehicle. maw taw yin teh ga twek ba 

( ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ထဲ ကထွက်ပါ )

May I see your ID, please? jey zo pyoo ywey min yeh mah pon tin go jee ba 
ya sey? 

( ေကျးဇူးပြ ု၍ မင်းရဲ့ မှတ်ပုံတင ်ကို ကြ ည့်ပါရေစ? )

Where are you going? beh go thwar ma lo leh? 

( ဘယ်ကို သွားမလို့လဲ? )

Are you carrying any weapons? lek nek kaayn sawn lar? 

( လက်နက်ကိုင်ေဆာင်လား? )

How much money are you carrying? paayt san beh lawk kaayn sawn leh? 

( ပိုက်ဆ ံဘယ်ေလာက ်ကိုင်ေဆာင် လဲ? )

Who gave you the money? paayt san beh tho pey leh? 

( ပိုက်ဆ ံဘယ်သူေပးလဲ? )

Do you have a gun under the seat? min yeh Khon awk hmar tey nah shee lar? 

( မင်းရဲ့  ခုံေအာက်မှာ ေသနတ်ရှိလား? )

Are you hiding anything illegal? ta yaa ma win da mya phwek tar lar? 

( တရားမဝင်တာ များ ဖွက်ထားလား? )

Since you broke the law, we have to arrest you. min oo pa dey go cho phawk deh a twek, min go 
phan ya meh 

( မင်း ဥပေဒ ကိုချိုးေဖာက်တဲ့အတွက်, မင်းကို ဖမ်းရမယ် )

We have to take you to the police station. naa do min go pa layt tar na Khaw thwar ya meh

( ငါတို ့မင်းကို ပုလိပ်ဌာန ေခါ်သွားရမယ် )

You are breaking the curfew. ney win mee nyan kant thah chek aw pa dey go 
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min cho phawk deh 

( ေနဝင်မီးငြ မိ်း ကန့်သတ်ချက ်ဥပေဒ ကိ ုမင်း ချိုးေဖာက ်
တယ ်)

You will ride with us to the police station. naa do neh a to pa layt taa na go thwar meh 

( ငါတို့နဲ့ အတ ူပုလိပ်ဌာန ကိုသွားမယ် )

We detained this man at ___. naa do dee lo go ___ hma sit sey meh 

( ငါတုိ့ ဒီလူကို ___ မှာ စစ်ေဆးမယ် )

He broke the curfew. tho ney win mee nyan kanth thah chek oo pa 
dey go cho phawk deh 

( သ ူေနဝင်မီးငြ မိ်း ကန့်သတ်ချက ်ဥပေဒ ကိ ုချိုးေဖာက်တယ် )

Can you help verify the man's identity? dee lo ha beh tho phyit deh so da naa do go ko 
nyee pyaw pya ba? 

( ဒီလူဟာ ဘယ်သူဖြ စ်တယ် ဆိုတာ ငါတို့ကိ ုကူညီ ေပြ ာပြ ပါ? )

He was hiding a gun. tho tey nah go phwek tar deh 

( သ ူေသနတ်ကို ဖွက်ထာ:တယ် )

You were speeding. min a myan mawn deh 

( မင်း အမြ န်ေမာင်းတယ် )

The curfew is in effect. ney win mee nyan kant thah chek oo pa dey ma 
tee yawk daw bo 

( ေနဝင်မီးငြ မိ်း ကန့်သတ်ချက် ဥပေဒ မထိေရာက် ေတာ့ဘူး )

Did you know there is a curfew? ney win mee nyan kant thah chek oo pa dey 
shee da thee lar? 

( ေနဝင်မီးငြ မိ်း ကန့်သတ်ချက ်ဥပေဒ ရှိတာသိလား? )

The streets are not safe right now. lan dwey ha ma lon chon daw bo 

( လမ်းေတွဟာ မလုံခြ ုံေတာဘူး )

We will escort you to your relatives. min yaw min swey myo go ba naa do sawk 
shawk pey meh 

( မင်းေရာ မင်းေဆွမျို း ကိုပါ ငါတို့  ေစာက်ေရှာက ်ေပးမယ် )

The police station will give you information 
about curfew.

pa layt tar na ga ney win mee nyan kant tah 
chek oo pa dey yeh ta din dwey go pey layt meh 

( ပုလိပ်ဌာန က ေနဝင်မီးငြ မိ်း ကန့်သတ်ချက် ဥပေဒ ရဲ့ 
သတင်းေတွကို ေပးလိမ့်မယ် )
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Turn off the engine. sek tah laayt ba 

( စက်သတ်လိုက်ပါ )
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