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English Burmese

Abstract အကျ းချ ပ်။ ေကာက် တခ်ျက။်

Accessory အေပါငး်ပါ။ အလတိအလပိါ။ ကညီ ိငး်ပငး်သ။

Accomplice ကရံာပါ။

Accused တရားခ။ံ စွပ်စဲွခ။ံ

Acquit လတသ်ည။် အြပစ်မ ိေကာငး် စီရငဆ်းံြဖတသ်ည။်

Acquittal တရားေသလတြ်ခငး်။ အြပစ်မ ိေကာငး် စီရငဆ်းံြဖတြ်ခငး်။

Action အေရးယမ။ အေရးယေဆာငရွ်ကမ်။ လပ်ေဆာငခ်ျက။်

Adjudicate စီရငဆ်းံြဖတသ်ည။်

Adjudication တရားစီရငခ်ျက။် အမိန ့ေ်ပးြခငး်။

Admissible လကခ်ံ ငိေ်သာ။ ခငွ်ြ့ပ ငိေ်သာ။

Admission ဝနခ်ခံျက။်

Adoption ေမွးစားြခငး်။

Affidavit ကျမ်းကျိနထ်ကွဆ်ခိျက။်

Agreement သေဘာတညခီျက။်

Aid and Abet အားေပးကညြီခငး်။

Alimony လငစ်ရိတ၊် မယားစရိတ။်

Allegation စွပ်စဲွချက။် စဲွဆခိျက။်

Allege စွပ်စဲွေြပာဆသိည။် စဲွဆခိျက။်

Alternative Dispute Resolution အြငငး်ပွားမက ိအြခားနညး်ြဖင့ ်ေြဖ ငး်ြခငး်။

Amend ြပငဆ်ငသ်ည။် ြပ ြပငသ်ည။်
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Amendment ြပငဆ်ငခ်ျက။် ြပ ြပငခ်ျက။်

Amicus Curiae ံးေတာ်သဟာရ။ တရားေရးမိတေ်ဆ။ွ

Answer ေြဖဆြိခငး်။ အေြဖ။

Appeal အယခ။ံ

Appellant အယခ၀ံငသ်။

Arbitration ခသံမာဓိဆးံြဖတခ်ျက။်

Argument ြငငး်ခနခ်ျက။်

Arraign စဲွချကတ်ငသ်ည။် ြပစ်မကျ းလနွေ်ကာငး် တရားဝငစွ်ပ်စဲွချကတ်ငသ်ည။်

Arraignment စဲွချကတ်ငြ်ခငး်။ ြပစ်မကျ းလနွေ်ကာငး် တရားဝငစွ်ပ်စဲွချကတ်ငြ်ခငး်။

Arrest ဖမ်းဆးီချ ပ်ေ ာငြ်ခငး်။ ဖမ်းဆးီြခငး်။

Assignee တာဝနလ်ေဲြပာငး်ေပးအပ်ထားသ။

Attest သကေ်သခ၊ံ မနက်နေ်ကာငး်၀နခ်လံကမ်တေ်ရးထးိသည။်

Attorney ေ ေန။ အကျိ းေဆာငေ် ေန။

Attorney of Record အမလကိေ် ေန။

B

Bail အာမခ။ံ အာမခေံင။ွ

Bail Bondsman အာမခခံျကေ်ပးသ။ အာမခခံျကေ်ငေွပးသ။

Bail Forfeiture အာမခလံကလ်တဆ်းံ ံးမ။ အာမခေံငလွကလ်တဆ်းံ ံးမ။

Bail Review အာမခေံင ွဆးံြဖတခ်ျက ်ြပနလ်ညသ်းံသပ်ြခငး်။

Bailiff ဘးီလစ်စာေရးကးီ။ တရား ံး ပစညး်ထနိး် စာေရးကးီ။

Bankrupt ေဒဝါလခီရံသ။ လမဲွစာရငး်ခသံ။
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Bankruptcy ေဒဝါလခီြံခငး်။ ခတြ်ခံကျမ။

Bar ေ ေနအစအစညး်။

Bench တရားသကးီများထငိေ်သာေနရာ။

Beneficiary အကျိ းခစံားခငွ့် ိသ။

Beyond a Reasonable Doubt ယမံားသသံယြဖစ်ဘယွမ် ိေသာ၊။ အကငး်မ့ဲ သသံယမ ိ။

Body Attachment ဖမ်းဆးီမိန ့။်

Bond ခဝံနခ်ျ ပ်။

Booking Number ဖမ်းဆးီခေံသာသ၏ မတတ်မ်းနပံါတ။်

Breach ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်။

Breathalyzer Test ေလမတသ်ငွး် စမ်းသပ်မ။

Bribe လာဘေ်ပးသည။်

Brief
အမတွဲ င့ပ်ါတသ်ကသ်ည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများ။ တရား ံးတငွ ်
တင်ကားေသာအမတွဲ င့ပ်ါတသ်ကသ်ည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများ။

Burden of Proof သကေ်သြပရနတ်ာဝန။်

C

Calendar အမ အချိနဇ်ယား။

Capital Punishment ေသဒဏ။် ကိ းမိန ့။်

Case အမအခငး်။ အမ။

Case Law ချမတခ်ဲေ့သာ စီရငခ်ျကမ်ျားက ိအေြခခေံသာဥပေဒ။

Causation အေကာငး်ရငး်။

Cause of Action တရားစွဲဆမိအေကာငး်ရငး်။
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Caveat အသေိပးချက။် သတေိပးြခငး်။

Certified မနက်နေ်ကာငး်ေထာကခ်သံည့သ်ကေ်သခ။ံ

Chain of Custody အေထာကအ်ထားများကကိငိတ်ယွသ်ည့အ်စ အလာ င့န်ညး်လမ်း။

Challenge စိနေ်ခ မ။ ကန ့က်ကွခ်ျက။်

Challenge for Cause အေကာငး်ရငး်အတကွ ်ကန ့က်ကွမ်။

Chambers တရားသကးီ၏ သးီသန ့် ံးခနး်။

Charge စဲွဆခိျက။် စဲွချကတ်ငသ်ည။် အေရးယချက။်

Child Abuse ကေလးညငး်ပမ်း ပ်ိဆကမ်။

Child Support ကေလးစရိတ။်

Citation ဆင်ေ့ခ ချက။်

Civil Action တရားမမ။

Claim ေတာငး်ဆသိည။်

Clerk စာေရး။ တရား ံးအရာ ိ။

Collateral အေပါငပ်စညး်။ ေဆမွျိ း။

Commissioner ေကာ်မ ငန်ာ။ တာဝနေ်ပးအပ်ြခငး်ခရံသ။ အကးီအက။ဲ

Commit ကျ းလနွသ်ည။် လအဲပ်တငပိ်သ့ည။်

Commitment အကျ းချြခငး်။ လအဲပ်တငပိ် ့ြခငး်။ ကတကိဝတ။် ကတေိပး ပီးေသာအလပ်။

Common Law ဘဥံပေဒ။ ေ းထးံတမ်း ဥပေဒ။ ြဖတထ်းံ ဥပေဒ။

Community Property ဘပိံငပ်စညး်။ အများပိငပ်စညး်။

Competency သိ ိနားလည် ငိမ်။

Complainant တငိ်ကားသ။ တရားစွဲဆေိလ ာကထ်ားသ။
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Complaint တငိ်ကားစာ။ တငိတ်နး်ြခငး်။

Comply လကိန်ာသည။်

Composite Drawing ရာဇ၀တသ်ား၏ပံကမ်း။

Concurrent Sentences ြပစ်ဒဏမ်ျားကတိေပါငး်တညး်ကျခေံစြခငး်။

Confession ဝနခ်ြံခငး်။ ေြဖာင့ခ်ျက။်

Confiscate သမ်ိးယသည။်

Conflict of Interest အကျိ းစီးပွားပဋပိက။

Consecutive Sentences ြပစ်ဒဏမ်ျားကတိစ်ခ ပီးတစ်ခဆကတ်ကိက်ျခေံစြခငး်။

Constitutional Right အေြခခဥံပေဒဆငိရ်ာအခငွ့အ်ေရးရပိငခ်ငွ့မ်ျား။

Contempt of Court တရား ံးက ိမေထမဲ့ြမငြ်ပ ြခငး်။ ံးမိန ့မ်နာခြံခငး်။

Continuance ံးချိနး်ေ ဆငိး်ြခငး်။

Contract သေဘာတစာချ ပ်။ စာချ ပ်။

Controlled Substance ကန ့သ်တထ်မ်ိးချ ပ်ထားေသာ မးယစ်ထထံငိး်ေဆးဝါး။

Convict အြပစ် ိသ။ အြပစ်ကျသ။ ရာဇဝတသ်ား။ ြပစ်မထင် ားသည။်

Conviction ြပစ်မထင် ားြခငး်။ ြပစ်မ ိေကာငး် သတမ်တခ်ရံြခငး်။

Coroner ေသမေသခငး် စံးစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာ ိ။

Corroborate ခငိမ်ာေစသည။် ထပ်တထကွသ်ည။်

Costs တရားစရိတမ်ျား။

Counsel ေ ေန။ တရားဝငက်ယိစ်ားလည ်ေ ေန။

Counsel Table ေ ေနများထငိသ်ည့ေ်နရာ။

Count စဲွချက ်အမတစ်ဥ်။
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Counterclaim တနြ်ပနေ်တာငး်ဆြိခငး်။

County Jail ေကာငတ်ေီထာင။် မိ နယအ်ချ ပ်ေထာင။်

Court တရား ံး။ တရားသကးီ၊ တရားေရးအရာ ိ။

Court, Appeals အယခ ံတရား ံး။

Court, District ခ ိငတ်ရား ံး။

Court, Juvenile ကေလးသငယတ်ရား ံး။ သကင်ယတ်ရား ံး။

Court, Municipal ြမ နစီီပယတ်ရား ံး။

Court, Night ညေနခငး်တရား ံး။

Court, Superior အထကတ်ရား ံး။

Court, Traffic ယာ စညး်ကမ်းဆငိရ်ာတရား ံး။

Courtroom တရား ံးခနး်။

Credibiilty ယံကညစိ်တခ်ျရမ။

Crime ရာဇဝတမ်။ ြပစ်မ။

Criminal ရာဇ၀တေ်ကာင။် ြပစ်မဆငိရ်ာ။

Criminal Record ြပစ်မရာဇဝင ်မတတ်မ်း။

Cross‐Examination ြပနလ်နစ်စ်ေမးြခငး်။

Custody အပ်ထနိး်ြခငး်။ ချ ပ်ေ ာငထ်ားသည။်

D

Damages ေလျာ်ေကး။ ပျကစီ်းဆးံ ံး မများ။

Death Penalty ေသဒဏ။် ကိ းမိန ့။်

Death Row ကိ းတကိ(်ေသဒဏအ်မိန ့ရ်သ အကျဥ်းသားထားရာေထာင)်
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Decree အမိန ့။်

Default Judgment ပျကက်ကွသ်အားဆန ့က်ျငစီ်ရငခ်ျက။်

Defendant တရားခ။ံ တရား ပိ င။်

Defense ကာကယွမ်။ ေချပချက။်

Defense Attorney တရားခေံ ေန။

Deliberation စဥ်းစားေဆးွေ းွြခငး်။

Dependent Child မီခမိလအိပ်ေသာ ကေလး။

Deportation ြပည် ငဒ်ဏ။်

Deposition ံးေ ထကွဆ်ခိျက။်

Deputy D.A. လကေ်ထာက ်အစိးရတရားလေိ ေန။

Detention အကျဥ်းချထားြခငး်။

Direct Evidence တကိ် ိကသ်ကေ်သခခံျက။်

Direct Examination တကိ် ိကစ်စ်ေမးြခငး်။

Discovery အေကာငး်ြခငး်ရာေဖထတြ်ခငး်။ အေကာငး်ြခငး်ဆငိရ်ာ ာေဖွြခငး်။

Dismiss ပလပ်လကိသ်ည။် ပယခ်ျသည။်

Dismissal with Prejudice ေနာကတ်ဖနဆ်ွဆဲခိငွ်မ့ ိ ပလပ်ြခငး်။

Disposition အ ပီးစီရငခ်ျက။်

Dissolution ဖျကသ်မ်ိးြခငး်။ ပိကွြဲခငး်။

District Attorney အစိးရ တရားလေိ ေန။ ဒစိတတိေ် ေန။

Diversion လမ်ေကာငး်ေြပာငး်သည၊် လဖဲယသ်ည။် ခငွ့ြ်ပ ချကမ် ိ ေငေွကးသးံသည။်

Divorce လငမ်ယာကာွ ငး်ြခငး်။
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Docket အမစာရငး်။

Domestic Violence အမ်ိတငွး်အကမ်းဖကြ်ခငး်။

Double Jeopardy တရားခ၏ံြပစ်မတစ်ခက ိ စ် ကမ်ိအမဆွ ဲြခငး်။

Due Process of Law ဥပေဒလပ်ထးံလပ်နညး် င် ့တရားမတေသာရပိငခ်ငွ့။်

E

Enhance တးိြမင့သ်ည။်

Enter a Guilty Plea ြပစ်မကျ းလနွေ်ကာငး်ဝနခ်သံည။်

Entrapment အကကွဆ်ငဖ်မ်းြခငး်။

Equal Protection ညမီေသာကာကယွေ်ပးမ။

Estate အေမွဥစာ။

Eviction တရားစွဲ၍ ပိငန်ကမ် ငထ်တြ်ခငး်။

Evidence သကေ်သထကွခ်ျက။် သကေ်သအေထာကအ်ထား။

Ex Parte တရားယဥ် ပိ ငဘ်က ်တစ်ဖကထ်၏ဲကယိစ်ား။

Examination, Recross ဒတယိအကမ်ိ ြပနလ်နစ်စ်ေမးြခငး်။

Examination, Redirect ဒတယိအကမ်ိ တကိ် ိကစ်စ်ေမးြခငး်။

Exhibit သကေ်သခအံေထာကအ်ထား။ သကေ်သခပံစညး်။

Exhibit, People's တရားလြိပသကေ်သ။ အစိးရသကေ်သ။

Extradition ြပစ်မကျ းလနွခ်ဲရ့ာ ေနရာသိတ့ရားခအံားလအဲပ်ြခငး်။

Eye Witness မျကြ်မငသ်ကေ်သ။

F

Failure to Comply တရား ံးမိန် ့ မလကိန်ာြခငး်။

8



English Burmese

English‐Burmese Legal Glossary

Fair Hearing တရားမတေသာကားနာြခငး်။

False Imprisonment မတရားဖမ်းဆးီချ ပ်ေ ာငြ်ခငး်။

Felony ရာဇဝတြ်ပစ်မကးီ။

Fiduciary ယမံတလ်အဲပ်ခရံသ။

Field Sobriety Test မးယစ်ေသာကစ်ားထားြခငး် ိမ ိ လမ်းေဘးစစ်ေဆးမ။

File အမတွဖွဲင့သ်ည။်

Find Guilty အြပစ် ိ ထင် ားသည။် ြပစ်မထင် ားေကာငး်ေတွ ိသည။်

Finding ေကာကခ်ျက။် ေတွ ိချက။်

Fine ေငဒွဏ။် ဒဏေ်င။ွ

Fingerprint လကေ်ဗွ။

Firearm ေသနတ။်

Foreclosure အမ်ိြခေံြမအေပါင ် တေ်ရွးခငွ့ပိ်တပ်ငြ်ခငး်၊ ချိတပိ်တြ်ခငး်၊ အေပါင် ံးြခငး်။

Forfeit အဆးံခရံသည။်

Foster Care ေမွးစားေစာင့ေ် ာကမ်။

Fraud လမ်ိညာမ။

G

Garnish ေကး မီကလိပ်ခမြဖတေ်တာက ်ထားြခငး်။

Garnishment အေကးက ိလစာမ ြဖတေ်တာကယ်ရနတ်ရား ံးအမိန ့။်

Good Cause ခငိလ်ေံသာ အေကာငး်ြပချက။်

Grand Jury ဂျ ရီလကးီများအဖဲွ။

Grounds အေကာငး်ြပချက။်
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Guardian အပ်ထနိး်သ။

Guardianship အပ်ထနိး်မ။

Guilty အြပစ် ိေသာ။ အြပစ် ိသည။်

H

Habeas Corpus ံးေ ေတာ်သငွး် စာခ နအ်မိန ့။်

Handcuffs လကထ်တိ။်

Hearing ကားနာစစ်ေဆးြခငး်။

Hearing, Contested အြငငး်ပွားမ ဆငိရ်ာကားနာစစ်ေဆးြခငး်။

Hearing, Preliminary ပဏာမကားနာစစ်ေဆးြခငး်။

Hearsay တဆင့စ်ကား။

Holding Cell အကျဥ်းသားထားရာအခနး်ငယ။်

Holographic Will လကေ်ရးစာချ ပ်ေသတမ်းစာ။

Homicide လသတမ်။

I

Illegal တရားမဝငေ်သာ။

Immunity အထးလတွ် ငမ်ိးခငွ့။်

Impeachment of Witness သကေ်သခသံက ိမယသံသံယြဖစ်ေစြခငး်။

In Camera တရားသကးီ ံးခနး် (သိ ့) သးီသန ့ ်အခနး်တငွ ်အမကားနာသည။်

Inadmissible လကသ်င့မ်ခံ ငိေ်သာ။ ခငွ်မ့ြပ ငိေ်သာ။

Incriminate ြပစ်မထင် ားေကာငး်ထကွဆ်သိည။်

Indictment စဲွချကတ်ငြ်ခငး်။
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Indigent ဆငး်ရဲ မ်ွးပါးေသာ။

Informant သတငး်ေပးသ။

Information တရားဝငစွ်ပ်စဲွချက။် သတငး်အချကအ်လက။်

Infraction ချိ းေဖာကမ်။

Injunction တား၀ရမ်း။ တရား ံးမအမိန် ့ စာ။

Inmate အကျဥ်းသား။

Innocent Until Proven Guilty သကေ်သအေထာကအ်ထား မခငိလ်မံချငး် အြပစ်မ့ဲသည။်

Intent အကအံစီ။ ရညရွ်ယခ်ျက။်

Intestate ေသတမ်းစာ မထားခဲေ့သာ။

Investigation စံစမ်း စစ်ေဆးြခငး်။

J

Jail အကျဥ်းေထာင။် အချ ပ်။

Join ေပါငး်စညး်သည။်

Judge တရားသကးီ။

Judgment တရားစီရငခ်ျက။်

Jurisdiction တရားစီရငပိ်ငခ်ငွ့ ်အာဏာ၊ ေနရာ။

Juror ဂျ ရီလကးီများအဖဲွဝင။်

Juror, Alternate အရံ ဂျ ရီလကးီ။

Jury ဂျ ရီလကးီအဖဲွ။ ခသံမာဓိအဖဲွ။

Jury Box ဂျ ရီလကးီများ ထငိသ်ည့ေ်နရာ။

Jury Foreman ဂျ ရီအဖဲွေခါငး်ေဆာင။်
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Jury Trial ဂျ ရီလကးီများေ ေမာကတ်ငွ ် ံးတငစ်စ်ေဆးြခငး်။

Jury, Hung ဂျ ရီအဖဲွ အတငွး်ဆးံြဖတခ်ျကက် ိသေဘာတလကမ်ခသံည့ ်ဂျ ရီလကးီ။

Juvenile သကင်ယ။် လငယ ်လရွယ။်

Juvenile Hall သကင်ယ/်လငယ ်ေထာင။်

K

Kidnapping ြပနေ်ပးဆွမဲ။ လခးိမ။

L

Larceny ခးိမ။

Law တရားဥပေဒ။

Lawsuit တရားစွဲဆမိ။ အမအခငး်။ အြငငး်ပွားမ။

Leading Question နမိိတြ်ပေမးခနွး်။

Lease ငားရမ်းစာချ ပ်။ အငားချထားသည။်

Legal Aid ဥပေဒေရးရာအကအည၀ီနေ်ဆာငမ်။

Liability ဥပ ေဒအရတာဝန် ိမ၊ တာဝနယ်မ။

Libel ပံြဖင့၊်စာြဖင့ေ်ရးသား အသေရဖျကြ်ခငး်။

Lie Detector မသားေဖ စက။်

Life Imprisonment ေထာငဒ်ဏတ်စ်သကတ်စ်ကနး် ြပစ်ဒဏ။်

Lineup တနး်စီြခငး်။ တနး်စီသည။် လတနး်။

Litigation တရားစွဲဆမိ။

M

Malice မလတိမာစိတ။် အငိ း။
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Malpractice မသမာမ။

Mediation ကားဝငဖ်ျနေ်ြဖြခငး်။

Mental Health စိတက်ျနး်မာေရး။

Miranda Warning မါရငဒ်ါ သတေိပးချက။်

Misdemeanor မေကာငး်မ။ ရာဇဝတြ်ပစ်မငယ။်

Mistrial
မားယငွး်တရားစွဲဆစီိရငမ်။ ဂျ ရီအဖဲွအတငွး် သေဘာတညမီမရ ိ၍ 
စီရငမ်မ ပီးေြမာကြ်ခငး်။

Modification ေြပာငး်လ ဲြပငဆ်ငြ်ခငး်။

Motion အဆြိပ ချက။် ေလာကထ်ားတငြ်ပချက။်

Motion Denied အဆြိပ ချကက် ိြငငး်ပယသ်ည။်

Motion Granted အဆြိပ ချကက် ိခငွ့ြ်ပသည။်

Mugshot ရဲစခနး်မ ြပစ်မ စွပ်စဲွခရံသ၏ ကယိတ်စ်ပိငး် ဓာတပံ် မတတ်မ်း။

N

Negligence ေပါေ့လျာမ့။ လျစ်လျ မ။

Not Guilty အြပစ်မ ိပါ။

Notice ကိတငအ်ေကာငး် ကားချက။် ိတ့စ်စာ။ သတေိပးစာ။

Null and Void တရားမဝငေ်သာ။ ပျကြ်ပယေ်သာ။

O

Oath ကျမ်းသစာ။

Object ကန ့က်ကွသ်ည။်

Objection ကန်က့ကွခ်ျက။်
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Objection Overruled ကန်က့ကွခ်ျကက် ိပယခ်ျသည။်

Objection Sustained ကန်က့ကွခ်ျကက် ိအတညြ်ပသည။်

Offender ြပစ်မကျ းလနွသ်။

Offense ြပစ်မ။

Offer of Proof သကေ်သအေထာကအ်ထား တငသ်ငွး်ြခငး်။

Order, Court တရား ံးအမိန ့ ်။

Ordinance ဥပေဒ။ စညး်မျဥ်း စညး်ကမ်း။ ြပဠာနး်ေသာအမိန်။့

Overrule ပယခ်ျသည။် ပထမဆးံြဖတခ်ျကက် ိပယဖ်ျက ်ဆးံြဖတသ်ည။်

Overt Act ရညရွ်ယ ်ကျ းလနွေ်ကာငး်ြပသည့လ်ပ်ရပ်။

P

Paralegal ေ ေနအက ဥပေဒက မ်းကျငသ်။

Pardon လတွ် ငမ်ိးချမ်းသာခငွ့။်

Parole ပါ ိး။ ြပစ်ဒဏက်ာလမေစ့မီ ကတခိဝံနခ်ျကြ်ဖင့ ်အကျဥ်းသားကလိတေ်ပးြခငး်။

Party အမသည။်

Paternity ဖခင။်

Penalty အြပစ်ဒဏ။်

Pending ဆငိး်ငံထ့ားေသာ။

Penitentiary အကျဥ်းေထာင။်

People (Prosecution) ြပညသ်လထ (တရားလ)ိ။

Peremptory Challenge ဂျ ရီလကးီအား အေကာငး်ြပချကမ် ိ ထတပ်ယခ်ငွ့။်

Perjury မသားသကေ်သခမံ။
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Permanent Resident အတညတ်ကျ အ မဲတမ်းေနထငိသ်။

Personal Property ကယိပိ်ငပ်စညး်ဥစာ။ ပဂလကိပိငပ်စညး်ဥစာ။

Personal Recognizance တက်တအိာမခ။ံ တက်တအိာမခြံဖင် ့ယာယလီတြ်ခငး်။

Petition ေလာကလ်ာ။ အသနားခလံာ။

Plaintiff တရားလ။ိ တငိ်ကားသ။ တရားစွဲဆေိလ ာကထ်ားသ။

Plea ေလာကလ်ခဲျက။် အ ေြဖ။ ေတာငး်ဆခိျက။်

Plea Bargain ြပစ်ဒဏေ်လျာေ့စလ၍ိ အြပစ် ိေကာငး် ထကွဆ်ရိနည်ိ ငိး်ြခငး်။

Pleading အဆ ိအေချ။

Polygraph မသားစစ်စက။်

Postponement ံးချိနး် ေ ဆငိး်ြခငး်။ ရကခ်ျိနး်ေ  ဆငိး်ြခငး်။

Power of Attorney ကယိစ်ားလယလ်စဲာ။

Precedent သာဓကစီရငထ်းံ။ ြဖတထ်းံ။ အစ အလာ။ ထးံတမ်း။

Prejudice မလမိနး်ထားြခငး်။ ဘကလ်ကိြ်ခငး်။ ရမ်းဆ၍ဆပ်ကငိထ်ားေသာအစွဲအလမ်း။

Preponderance of the Evidence သာလနွစိ်တခ်ျရေသာအေထာကအ်ထား။

Pre‐Sentence Report ြပစ်ဒဏမ်ချမတမီ် တရားခ၏ံ ကယိေ်ရးမတတ်မ်းသတငး်အချကအ်လက ်များ။

Presumption of Innocence အြပစ်မ့ဲသညဟ် ယဆ ငိေ်သာဥပ ေဒသ။

Pre‐Trial Conference အမမစစ်ေဆးမီ ညိ ငိး်ေဆးွေ းွပဲွ။

Priors ယခငက်ျခခံဲေ့သာ ြပစ်ဒဏမ်ျား။

Prison ေထာင။်

Privilege အကျိ းခစံားခငွ့။် အထးအခငွ့အ်ေရး။

Pro Se မိမိကယိက် ိမိမိကယိစ်ားြပသ။
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Probable Cause ြဖစ် ငိေ်ြခအေကာငး်ရငး်။

Probate ေသတမ်းစာအတညြ်ပ ြခငး်။ အတညြ်ပ ြခငး်။

Probation ပ ိေဘး ငး်။ ခဝံနခ်ျ ပ်ြဖင့လ်တြ်ခငး်။

Probation Department ပ ိေဘး ငး် ံး။ ခဝံနခ်ျ ပ်ြဖင့လ်တထ်ားသများက ိကးီကပ်သည့် ံး။

Probation Officer ပ ိေဘး ငး်အရာ ိ။ ခဝံနခ်ျ ပ်ြဖင့လ်တထ်ားသများက ိကးီကပ်ရသ။

Proof အေထာကအ်ထား။ သကေ်သခ။ံ

Prosecuting Attorney တရားလဘိကေ် ေန။ အစိးရေ ေန။ ဆွခဲျေ ေန။

Prosecution တရားစွဲဆြိခငး်။

Prosecutor တရားလဘိကေ် ေန။ အစိးရေ ေန။ ဆွခဲျေ ေန။

Public Defender တရားခအံတကွ ်တရား ံးမခန် ့ ေပးသည်အ့ခမ့ဲေ  ေန။

Punitive Damages ထခိကိန်စ်နာေကး။

Q

Quash ပယဖ်ျကသ်ည။် ြဖတခ်ျသည။် ဖျကသ်မ်ိးသည။် ပျကြ်ပယေ်စသည။်

R

Real Property အမ်ိြခေံြမ။

Reasonable Person အကျိ းသင့အ်ေကာငး်သင့ ် သတိ ိေသာပဂိလ။်

Rebuttal ြပနလ်ညေ်ချပချက။်ထပ်မံေချပချက။်

Reckless Driving မဆငမ်ြခငယ်ာ ေမာငး် ငမ်။

Recognizance ကယိတ်ငိခ်ဝံနခ်ျက။်

Regulation စညး်မျ း ဥပေဒ။

Relinquishment စွန ့လ်တြ်ခငး်။
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Remand ရမံေပးသည။်  ချ ပ်မိန် ့ ေပးသည။်

Remedy ကာကယွခ်ငွ့။် ရယခငွ့။် သကသ်ာခငွ့။်

Reply ြပန်ကားချက။်

Report တငိ်ကားချက။် အစီရငခ်စံာ။

Respondent တငိတ်နး်ခရံသ။ ေလာကထ်ားခရံသ။ တရား ပိ င။်

Restitution ေလျာ်ေကး။

Restraining Order တားြမစ်မိန်။့ တားဆးီမိန ့။်

Revoke ြပန၍် တသ်မ်ိးသည။် အသမ်ိးခရံသည။် ပလပ်ေစသည။်

Rights, Constitutional အေြခခဥံပေဒဆငိရ်ာအခငွ့အ်ေရးများ၊ ရပိငခ်ငွ့မ်ျား။

Rule နညး်ဥပေဒ။ စညး်မျဥ်း ဥပေဒ။

S

Search and Seizure ာေဖွြခငး် င့သ်မ်ိးယြခငး်။

Search Warrant ာေဖွဝရမ်း။ ာေဖွမိန ့။်

Self‐Defense ကာကယွခ်ခပိံငခ်ငွ့။် မိမိ ကယိမိ်မိကာကယွြ်ခငး်။

Self‐Incrimination ကယိ့က်ယိက် ိအမတငွပ်ါဝငပ်ါတသ်က ်  ေကာငး် ထကွဆ်ြိခငး်။

Sentence ြပစ်ဒဏ၊် စီရငခ်ျက။်

Sentence, Concurrent ြပစ်ဒဏမ်ျားက ိတေပါငး်တညး်ကျခေံစြခငး်။

Sentence, Consecutive ြပစ်ဒဏမ်ျားက ိဆကတ်ကိ ်အစ လကိ ်ကျခေံစြခငး်။

Sentence, Suspended ယာယဆီငိး်ငံ ့အြပစ်ဒဏ။် ြပစ်ဒဏမ်ျားက ိဆငိး်ငံထ့ားြခငး်၊ ရပ်ဆငိး်ထားြခငး်။

Separation လငမ်ယားခွေဲနြခငး်။ သးီြခားေနထငိြ်ခငး်။ သးီသန် ့ ခွေဲနထငိြ်ခငး်။

Serve a Sentence ြပစ်ဒဏက်ျသည။်  ေထာငက်ျသည။်
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Sheriff ရဲအရာ ိ။

Small Claims Court ေငပွမာဏနညး်ေသာအမများတငိ်ကားရာတရား ံး။

Specific Performance သးီြခားသတမ်တခ်ျက။် သးီြခားလပ်ေဆာငခ်ျက။်

Standard of Proof သကေ်သအေထာကအ်ထား ဆငိရ်ာမ။

Statement, Closing အ ပီးသတေ်လာကလ်ခဲျက။်

Statement, Opening အဖွင့ေ်လ ာကလ်ခဲျက။်

Statute ြပဌာနး်ဥပေဒ။

Statute of Limitations တရားစွဲဆခိျိနသ်တမ်တက်ာလ။ ကန ့သ်တခ်ျိန။်

Statutory Rape ြပဌာနး် မဒမ်ိးမ။

Stay ရပ်ဆငိး်သည။်

Stipulate သေဘာတညခီျက။် သတမ်တရ်န ်သေဘာတညခီျက။်

Strict Liability တာဝန ်အြပည့အ်ဝ ိြခငး်။ တာဝနလ်ွေဲ ာငခ်ငွ် ့(လးံဝ) မ ိ။

Submit နာခသံည။် အညံခ့သံည။် အ ံ းေပးသည။် တငြ်ပသည။်

Subpoena တရား ံးလာေရာကသ်ကေ်သခရံန ်ဆင့ေ်ခ စာ၊ သမနစ်ာ။

Sue တရားစွဲသည။် တရား၀ငေ်တာငး်ဆသိည။်

Suit အမ အခငး်။

Summary Judgment ြပစ်မက ိစစ်ေဆးြခငး်မြပဘ ဲအကျ းနညး်ြဖင့စီ်ရငဆ်းံြဖတြ်ခငး်။

Swear ကျမ်းကျိနဆ်သိည။်

T

Testament ကယိပိ်ငပ်စညး်က ိေသတမ်းစာြဖင့အ်ေမွေပးြခငး်။

Testate ေသတမ်းစာ ြပလပ်သ။
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Testator ေသတမ်းစာ ြပလပ်သအမျိ းသား။

Testify သကေ်သခသံည။် သကေ်သထကွဆ်သိည။်

Testimony သကေ်သခခံျက။် တရား ံးတငွထ်ကွဆ်ခိျက။်

Time Served ချ ပ်ရက ်အြပစ်ဒဏ။်

Tort တရားမ နစ်နာမ။

Transcript မတတ်မ်း။

Trial အမစစ်ေဆးြခငး်။

Trial Court အမစစ်တရား ံး။

Trial, Speedy အလင ်အြမနအ်မစစ်ေဆးြခငး်။

Trier of Fact ြဖစ်ရပ်မနေ်ဖထတရ်န ်တာဝန် ိသ။

Trust ယံကညအ်ပ် ြံခငး်။

Trustee ယံကညလ်အဲပ်ခရံသ။

U

Unconstitutional အေြခခဥံ ေဒ င့မ်ကကိည်ေီသာ။ အေြခခဥံပေဒကဆိန ့က်ျငေ်သာ။

Undercover ဟနေ်ဆာင် ပီးစံစမ်းသ။

Unemployment အလပ်လကမ့ဲ်။

Unlawful Detainer တရားမဝင ်စဲွကငိ ်ထနိး်သမ်ိးထားြခငး်။

V

Vacate ထကွသ်ည။် ဖယသ်ည။် လစ်လပ်ေစသည။်

Venue ေနရာ။

Verdict ဆးံြဖတခ်ျက။် စီရငခ်ျက။်
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Victim ထခိကိန်စ်နာသ။ ဓါးစာခ။ံ

Victim Impact Statement ထခိကိန်စ်နာသမ ထကွဆ်ခိျက။်

Violation ချိ းေဖာကြ်ခငး်။ ကျ းလနွေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်။

Visitation ေတဆွခံငွ့အ်ချိန။်

Voir Dire အမနတ်ရားကေိြပာဆရိန ်ဂျ ရီများအားစစ်ေမးြခငး်။

W

Waive စွန ့လ်တသ်ည။် လကလ်တသ်ည။်

Waiver of Rights ရပိငခ်ငွ် ့ (သိ ့) အခငွ့အ်ေရး စွန ့လ်တမ်။

Warrant ဝရမ်း။ အမိန ့စ်ာ။

Warrant of Arrest ဖမ်းဝရမ်း။ ဖမ်းဆးီမိန ့။်

Warrant, Search ာဝရမ်း။ ာေဖွမိန ့။်

Weapon လကန်က။်

Weapon, Concealed လကန်ကပ်နး်။

Weapon, Deadly ေသေစ ငိေ်သာ လကန်က။်

Weight of the Evidence အေထာကအ်ထားများ၏ ဆွေဲဆာငမ်။

Witness သကေ်သ။ အသသိကေ်သ။

Witness Stand သကေ်သခ။ံ သကေ်သအစစ်ခသံည့ေ်နရာ။

Witness, Defense တရားခြံပသကေ်သ။

Witness, Expert ကမ်းကျငသ်၊ ပညာ င ်သကေ်သ။

Witness, Hostile ဆန ့က်ျငသ်ကေ်သ။

Witness, Material အေရးကးီ၊ အဓိကျေသာ သကေ်သ။
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Witness, Prosecution တရားလြိပသကေ်သ။

Work Release ေထာငတ်ငွအ်ပ်ိပီး ေနခ့ငး်အြပငထ်ကွ ်အလပ်လပ်ခငွ့ေ်ပးသည့ ်အစီအစ ။

Writ အမိန ့ ်စာခ န။်

X

Y

Z
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