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A
Abstract

အကျ းချ ပ်။ ေကာက် တ်ချက်။

Accessory

အေပါင်းပါ။ အလိတအလိပါ။ ကညီ ိင်းပင်းသ။

Accomplice

ကံရာပါ။

Accused

တရားခံ။ စွပ်စွဲခ။ံ

Acquit

လတ်သည်။ အြပစ်မ ိေ ကာင်း စီရင်ဆးြဖတ်
ံ
သည်။

Acquittal

တရားေသလတ်ြခင်း။ အြပစ်မ ိေ ကာင်း စီရင်ဆးြဖတ်
ံ
ြခင်း။

Action

အေရးယမ။ အေရးယေဆာင်ရွကမ
် ။ လပ်ေဆာင်ချက်။

Adjudicate

စီရင်ဆးြဖတ်
ံ
သည်။

Adjudication

တရားစီရင်ချက်။ အမိနေ
် ့ ပးြခင်း။

Admissible

လက်ခံ င်
ိ ေသာ။ ခွငြ့် ပ င်
ိ ေသာ။

Admission

ဝန်ခခ
ံ ျက်။

Adoption

ေမွးစားြခင်း။

Affidavit

် က
ွ ဆ
် ချက်
ိ
။
ကျမ်းကျိနထ

Agreement

သေဘာတညီချက်။

Aid and Abet

အားေပးကညီြခင်း။

Alimony

လင်စရိတ၊် မယားစရိတ။်

Allegation

စွပ်စွဲချက်။ စွဲဆချက်
ိ
။

Allege

စွပ်စွဲေြပာဆိသည်။ စွဲဆချက်
ိ
။

Alternative Dispute Resolution

အြငင်းပွားမကိ အြခားနည်းြဖင ့် ေြဖ င်းြခင်း။

Amend

ြပင်ဆင်သည်။ ြပ ြပင်သည်။
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Amendment

ြပင်ဆင်ချက်။ ြပ ြပင်ချက်။

Amicus Curiae

ံးေတာ်သဟာရ။ တရားေရးမိတေ
် ဆွ။

Answer

ေြဖဆိြခင်း။ အေြဖ။

Appeal

အယခံ။

Appellant

အယခံ၀င်သ။

Arbitration

ခံသမာဓိဆးြဖတ်
ံ
ချက်။

Argument

ြငင်းခန်ချက်။

Arraign

စွဲချက်တင်သည်။ ြပစ်မကျ းလွနေ
် ကာင်း တရားဝင်စွပ်စွဲချက်တင်သည်။

Arraignment

စွဲချက်တင်ြခင်း။ ြပစ်မကျ းလွနေ
် ကာင်း တရားဝင်စွပ်စွဲချက်တင်ြခင်း။

Arrest

ဖမ်းဆီးချ ပ်ေ ာင်ြခင်း။ ဖမ်းဆီးြခင်း။

Assignee

တာဝန်လေ
ဲ ြပာင်းေပးအပ်ထားသ။

Attest

သက်ေသခံ၊ မန်ကန်ေ ကာင်း၀န်ခလ
ံ က်မတ်ေရးထိးသည်။

Attorney

ေ ေန။ အကျိ းေဆာင်ေ ေန။

Attorney of Record

အမလိက်ေ ေန။

B
Bail

အာမခံ။ အာမခံေငွ။

Bail Bondsman

အာမခံချက်ေပးသ။ အာမခံချက်ေငွေပးသ။

Bail Forfeiture

အာမခံလက်လတ်ဆးံ ံးမ။ အာမခံေငွလက်လတ်ဆးံ ံးမ။

Bail Review

အာမခံေငွ ဆံးြဖတ်ချက် ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ြခင်း။

Bailiff

ဘီးလစ်စာေရး ကီး။ တရား ံး ပစည်းထိနး် စာေရး ကီး။

Bankrupt

ေဒဝါလီခရ
ံ သ။ လမွဲစာရင်းခံသ။
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Bankruptcy

ေဒဝါလီခြံ ခင်း။ ခ တ်ြခံ ကျမ။

Bar

ေ ေနအစအစည်း။

Bench

တရားသ ကီးများထိင်ေသာေနရာ။

Beneficiary

အကျိ းခံစားခွင ့် ိသ။

Beyond a Reasonable Doubt

ယံမားသံသယြဖစ်ဘယ
ွ မ
် ိေသာ၊။ အ ကင်းမဲ့ သံသယမ ိ။

Body Attachment

ဖမ်းဆီးမိန။် ့

Bond

ခံဝန်ချ ပ်။

Booking Number

ဖမ်းဆီးခံေသာသ၏ မတ်တမ်းနံပါတ်။

Breach

ေဖာက်ဖျက်ြခင်း။

Breathalyzer Test

ေလမတ်သင
ွ း် စမ်းသပ်မ။

Bribe

လာဘ်ေပးသည်။

Brief

အမတွဲ ငပ
် ာရွ ကစ
် ာတမ်းများ။ တရား ံးတွင ်
့် ါတ်သက်သည့စ

Burden of Proof

တင် ကားေသာအမတွဲ ငပ
် ာရွ ကစ
် ာတမ်းများ။
့် ါတ်သက်သည့စ
သက်ေသြပရန်တာဝန်။

C
Calendar

အမ အချိနဇ
် ယား။

Capital Punishment

ေသဒဏ်။ ကိ းမိန။် ့

Case

အမအခင်း။ အမ။

Case Law

ချမတ်ခေ
ဲ့ သာ စီရင်ချက်များကိ အေြခခံေသာဥပေဒ။

Causation

အေ ကာင်းရင်း။

Cause of Action

တရားစွဲဆမအေ
ိ
ကာင်းရင်း။
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Caveat

အသိေပးချက်။ သတိေပးြခင်း။

Certified

မန်ကန်ေ ကာင်းေထာက်ခသ
ံ ည့သ
် က်ေသခံ။

Chain of Custody

အေထာက်အထားများကိကိင်တယ
ွ သ
် ည့အ
် စ အလာ ငန
့် ည်းလမ်း။

Challenge

စိနေ
် ခ မ။ ကနက
့် က
ွ ခ
် ျက်။

Challenge for Cause

အေ ကာင်းရင်းအတွက် ကနက
့် က
ွ မ
် ။

Chambers

တရားသ ကီး၏ သီးသန ် ့ ံးခန်း။

Charge

စွဲဆချက်
ိ
။ စွဲချက်တင်သည်။ အေရးယချက်။

Child Abuse

ကေလးညင်းပမ်း ပ
ိ ်ဆက်မ။

Child Support

ကေလးစရိတ။်

Citation

ဆင်ေ
့ ခ ချက်။

Civil Action

တရားမမ။

Claim

ေတာင်းဆိသည်။

Clerk

စာေရး။ တရား ံးအရာ ိ။

Collateral

အေပါင်ပစည်း။ ေဆွမျိ း။

Commissioner

ေကာ်မ င်နာ။ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ။ အ ကီးအကဲ။

Commit

ကျ းလွနသ
် ည်။ လဲအပ်တင်ပိသည်
။
့

Commitment

အကျ းချြခင်း။ လဲအပ်တင်ပိြခင်
့ း။ ကတိကဝတ်။ ကတိေပး ပီးေသာအလပ်။

Common Law

ဘံဥပေဒ။ ေ းထံးတမ်း ဥပေဒ။ ြဖတ်ထးံ ဥပေဒ။

Community Property

ဘံပိင်ပစည်း။ အများပိင်ပစည်း။

Competency

သိ ိနားလည် င်
ိ မ။

Complainant

တိင် ကားသ။ တရားစွဲဆေလ
ိ
ာက်ထားသ။
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Complaint

တိင် ကားစာ။ တိင်တန်းြခင်း။

Comply

လိက်နာသည်။

Composite Drawing

ရာဇ၀တ်သား၏ပံ ကမ်း။

Concurrent Sentences

ြပစ်ဒဏ်များကိတေပါင်းတည်းကျခံေစြခင်း။

Confession

ဝန်ခြံ ခင်း။ ေြဖာငခ
့် ျက်။

Confiscate

သိမ်းယသည်။

Conflict of Interest

အကျိ းစီးပွားပဋိပက။

Consecutive Sentences

ြပစ်ဒဏ်များကိတစ်ခ ပီးတစ်ခဆက်တက်
ိ ကျခံေစြခင်း။

Constitutional Right

အေြခခံဥပေဒဆိင်ရာအခွငအ
ွ မ
့် ေရးရပိင်ခင
့် ျား။

Contempt of Court

တရား ံးကိ မေထမဲ့ြမင်ြပ ြခင်း။ ံးမိနမ
် ့ နာခံြခင်း။

Continuance

ံးချိနး် ေ ဆိင်းြခင်း။

Contract

သေဘာတစာချ ပ်။ စာချ ပ်။

Controlled Substance

ကနသ
် ့ တ်ထမ
ိ ်းချ ပ်ထားေသာ မးယစ်ထထိ
ံ င်းေဆးဝါး။

Convict

အြပစ် ိသ။ အြပစ်ကျသ။ ရာဇဝတ်သား။ ြပစ်မထင် ားသည်။

Conviction

ြပစ်မထင် ားြခင်း။ ြပစ်မ ိေ ကာင်း သတ်မတ်ခရ
ံ ြခင်း။

Coroner

ေသမေသခင်း စံးစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာ ိ။

Corroborate

ခိင်မာေစသည်။ ထပ်တထွကသ
် ည်။

Costs

တရားစရိတမ
် ျား။

Counsel

ိ စားလည် ေ ေန။
ေ ေန။ တရားဝင်ကယ်

Counsel Table

ေ ေနများထိင်သည့ေ
် နရာ။

Count

စွဲချက် အမတ်စဥ်။
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Counterclaim

တန်ြပန်ေတာင်းဆိြခင်း။

County Jail

ေကာင်တေ
ီ ထာင်။ မိ နယ်အချ ပ်ေထာင်။

Court

တရား ံး။ တရားသ ကီး၊ တရားေရးအရာ ိ။

Court, Appeals

အယခံ တရား ံး။

Court, District

ခ ိင်တရား ံး။

Court, Juvenile

ကေလးသငယ်တရား ံး။ သက်ငယ်တရား ံး။

Court, Municipal

ြမ နီစီပယ်တရား ံး။

Court, Night

ညေနခင်းတရား ံး။

Court, Superior

အထက်တရား ံး။

Court, Traffic

ယာ စည်းကမ်းဆိင်ရာတရား ံး။

Courtroom

တရား ံးခန်း။

Credibiilty

ယံ ကည်စိတခ
် ျရမ။

Crime

ရာဇဝတ်မ။ ြပစ်မ။

Criminal

ရာဇ၀တ်ေကာင်။ ြပစ်မဆိင်ရာ။

Criminal Record

ြပစ်မရာဇဝင် မတ်တမ်း။

Cross‐Examination

ြပန်လန်စစ်ေမးြခင်း။

Custody

အပ်ထန
ိ း် ြခင်း။ ချ ပ်ေ ာင်ထားသည်။

D
Damages

ေလျာ်ေ ကး။ ပျက်စီးဆံး ံး မများ။

Death Penalty

ေသဒဏ်။ ကိ းမိန။် ့

Death Row

ကိ းတိက်(ေသဒဏ်အမိနရ
် ့ သ အကျဥ်းသားထားရာေထာင်)
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Decree

အမိန။် ့

Default Judgment

ပျက်ကက
ွ သ
် အားဆနက
် ့ ျင်စီရင်ချက်။

Defendant

တရားခံ။ တရား ပိ င်။

Defense

ကာကွယမ
် ။ ေချပချက်။

Defense Attorney

တရားခံေ ေန။

Deliberation

စဥ်းစားေဆွးေ းွ ြခင်း။

Dependent Child

မီခမလိ
ိ
အပ်ေသာ ကေလး။

Deportation

ြပည် င်ဒဏ်။

Deposition

ံးေ ထွကဆ
် ချက်
ိ
။

Deputy D.A.

လက်ေထာက် အစိးရတရားလိေ ေန။

Detention

အကျဥ်းချထားြခင်း။

Direct Evidence

တိက် ိက်သက်ေသခံချက်။

Direct Examination

တိက် ိက်စစ်ေမးြခင်း။

Discovery

အေ ကာင်းြခင်းရာေဖ ထတ်ြခင်း။ အေ ကာင်းြခင်းဆိင်ရာ ာေဖွြခင်း။

Dismiss

ပလပ်လက်
ိ သည်။ ပယ်ချသည်။

Dismissal with Prejudice

ေနာက်တဖန်ဆဆ
ွဲ ခွ
ိ ငမ
့် ိ ပလပ်ြခင်း။

Disposition

အ ပီးစီရင်ချက်။

Dissolution

ဖျက်သမ
ိ ်းြခင်း။ ပိ ကွြဲ ခင်း။

District Attorney

အစိးရ တရားလိေ ေန။ ဒိစတိတေ
် ေန။

Diversion

လမ်ေ ကာင်းေြပာင်းသည်၊ လဲဖယ်သည်။ ခွငြ့် ပ ချက်မ ိ ေငွေ ကးသံးသည်။

Divorce

လင်မယာကွာ င်းြခင်း။
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Docket

အမစာရင်း။

Domestic Violence

အိမ်တင
ွ း် အ ကမ်းဖက်ြခင်း။

Double Jeopardy

တရားခံ၏ြပစ်မတစ်ခကိ စ် ကိမ်အမဆွဲ ြခင်း။

Due Process of Law

ဥပေဒလပ်ထးလပ်
ံ
နည်း င့် တရားမ တေသာရပိင်ခင
ွ ။့်

E
Enhance

တိးြမငသ
့် ည်။

Enter a Guilty Plea

ြပစ်မကျ းလွနေ
် ကာင်းဝန်ခသ
ံ ည်။

Entrapment

အကွကဆ
် င်ဖမ်းြခင်း။

Equal Protection

ညီမ ေသာကာကွယေ
် ပးမ။

Estate

အေမွဥစာ။

Eviction

တရားစွဲ၍ ပိင်နက်မ င်ထတ်ြခင်း။

Evidence

သက်ေသထွကခ
် ျက်။ သက်ေသအေထာက်အထား။

Ex Parte

ဲ ကိယ်စား။
တရားယဥ် ပိ င်ဘက် တစ်ဖက်ထ၏

Examination, Recross

ဒတိယအ ကိမ် ြပန်လန်စစ်ေမးြခင်း။

Examination, Redirect

ဒတိယအ ကိမ် တိက် ိက်စစ်ေမးြခင်း။

Exhibit

သက်ေသခံအေထာက်အထား။ သက်ေသခံပစည်း။

Exhibit, People's

တရားလိြပသက်ေသ။ အစိးရသက်ေသ။

Extradition

ြပစ်မကျ းလွနခ
် ရ
ဲ့ ာ ေနရာသိတရားခံ
အားလဲအပ်ြခင်း။
့

Eye Witness

မျက်ြမင်သက်ေသ။

F
Failure to Comply

တရား ံးမိန ် မလိ
က်နာြခင်း။
့
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Fair Hearing

တရားမ တေသာ ကားနာြခင်း။

False Imprisonment

မတရားဖမ်းဆီးချ ပ်ေ ာင်ြခင်း။

Felony

ရာဇဝတ်ြပစ်မ ကီး။

Fiduciary

ယံမတ်လအ
ဲ ပ်ခရ
ံ သ။

Field Sobriety Test

မးယစ်ေသာက်စားထားြခင်း ိမ ိ လမ်းေဘးစစ်ေဆးမ။

File

အမတွဖ
ဲ ွငသ
့် ည်။

Find Guilty

အြပစ် ိ ထင် ားသည်။ ြပစ်မထင် ားေ ကာင်းေတွ ိသည်။

Finding

ေကာက်ချက်။ ေတွ ိချက်။

Fine

ေငွဒဏ်။ ဒဏ်ေငွ။

Fingerprint

လက်ေဗွ။

Firearm

ေသနတ်။

Foreclosure

အိမ်ြခံေြမအေပါင် တ်ေရွ းခွငပ
် င်ြခင်း၊ ချိတပ
် ိတြ် ခင်း၊ အေပါင် ံးြခင်း။
့် ိတပ

Forfeit

အဆံးခံရသည်။

Foster Care

ေမွးစားေစာငေ
့် ာက်မ။

Fraud

လိမ်ညာမ။

G
Garnish

ေ ကး မီကလပ်
ိ
ခမြဖတ်ေတာက် ထားြခင်း။

Garnishment

အေ ကးကိ လစာမ ြဖတ်ေတာက်ယရန်တရား ံးအမိန။် ့

Good Cause

ခိင်လေသာ
ံ
အေ ကာင်းြပချက်။

Grand Jury

ဂျ ရီလ ကီးများအဖွဲ။

Grounds

အေ ကာင်းြပချက်။
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Guardian

အပ်ထန
ိ း် သ။

Guardianship

အပ်ထန
ိ း် မ။

Guilty

အြပစ် ိေသာ။ အြပစ် ိသည်။

H
Habeas Corpus

ံးေ ေတာ်သင
ွ း် စာခ န်အမိန။် ့

Handcuffs

လက်ထတ
ိ ။်

Hearing

ကားနာစစ်ေဆးြခင်း။

Hearing, Contested

အြငင်းပွားမ ဆိင်ရာ ကားနာစစ်ေဆးြခင်း။

Hearing, Preliminary

ပဏာမ ကားနာစစ်ေဆးြခင်း။

Hearsay

တဆငစ
့် ကား။

Holding Cell

အကျဥ်းသားထားရာအခန်းငယ်။

Holographic Will

လက်ေရးစာချ ပ်ေသတမ်းစာ။

Homicide

လသတ်မ။

I
Illegal

တရားမဝင်ေသာ။

Immunity

အထးလွတ် ငိမ်းခွင။့်

Impeachment of Witness

သက်ေသခံသကိ မယံသံသယြဖစ်ေစြခင်း။

In Camera

တရားသ ကီး ံးခန်း (သိ)့ သီးသန ် အခန်
းတွင ် အမ ကားနာသည်။
့

Inadmissible

လက်သငမ
ိ ေသာ။ ခွငမ
့် ြပ င်
ိ ေသာ။
့် ခံ င်

Incriminate

ြပစ်မထင် ားေ ကာင်းထွကဆ
် သည်
ိ
။

Indictment

စွဲချက်တင်ြခင်း။
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Indigent

ဆင်းရဲ မ
ွ ်းပါးေသာ။

Informant

သတင်းေပးသ။

Information

တရားဝင်စွပ်စွဲချက်။ သတင်းအချက်အလက်။

Infraction

ချိ းေဖာက်မ။

Injunction

တား၀ရမ်း။ တရား ံးမအမိန ် စာ။
့

Inmate

အကျဥ်းသား။

Innocent Until Proven Guilty

သက်ေသအေထာက်အထား မခိင်လမချင်
ံ
း အြပစ်မဲ့သည်။

Intent

အ ကံအစီ။ ရည်ရွယခ
် ျက်။

Intestate

ေသတမ်းစာ မထားခဲေ
့ သာ။

Investigation

စံစမ်း စစ်ေဆးြခင်း။

J
Jail

အကျဥ်းေထာင်။ အချ ပ်။

Join

ေပါင်းစည်းသည်။

Judge

တရားသ ကီး။

Judgment

တရားစီရင်ချက်။

Jurisdiction

တရားစီရင်ပိင်ခင
ွ ့် အာဏာ၊ ေနရာ။

Juror

ဂျ ရီလ ကီးများအဖွဲဝင်။

Juror, Alternate

အရံ ဂျ ရီလ ကီး။

Jury

ဂျ ရီလ ကီးအဖွဲ။ ခံသမာဓိအဖွဲ။

Jury Box

် နရာ။
ဂျ ရီလ ကီးများ ထိင်သည့ေ

Jury Foreman

ဂျ ရီအဖွဲေခါင်းေဆာင်။
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Jury Trial

ဂျ ရီလ ကီးများေ ေမာက်တင
ွ ် ံးတင်စစ်ေဆးြခင်း။

Jury, Hung

ဂျ ရီအဖွဲ အတွငး် ဆံးြဖတ်ချက်ကိ သေဘာတလက်မခံသည့် ဂျ ရီလ ကီး။

Juvenile

သက်ငယ်။ လငယ် လရွ ယ။်

Juvenile Hall

သက်ငယ်/လငယ် ေထာင်။

K
Kidnapping

ြပန်ေပးဆွမ
ဲ ။ လခိးမ။

L
Larceny

ခိးမ။

Law

တရားဥပေဒ။

Lawsuit

တရားစွဲဆမ။
ိ အမအခင်း။ အြငင်းပွားမ။

Leading Question

နိမိတြ် ပေမးခွနး် ။

Lease

ငားရမ်းစာချ ပ်။ အငားချထားသည်။

Legal Aid

ဥပေဒေရးရာအကအညီ၀န်ေဆာင်မ။

Liability

ဥပေဒအရတာဝန် ိမ၊ တာဝန်ယမ။

Libel

ပံြဖင၊့် စာြဖငေ
့် ရးသား အသေရဖျက်ြခင်း။

Lie Detector

မသားေဖ စက်။

Life Imprisonment

ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်က န်း ြပစ်ဒဏ်။

Lineup

တန်းစီြခင်း။ တန်းစီသည်။ လတန်း။

Litigation

တရားစွဲဆမ။
ိ

M
Malice

မလိတမာစိတ။် အ ငိ း။
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Malpractice

မသမာမ။

Mediation

ကားဝင်ဖျန်ေြဖြခင်း။

Mental Health

စိတက
် ျန်းမာေရး။

Miranda Warning

မါရင်ဒါ သတိေပးချက်။

Misdemeanor

မေကာင်းမ။ ရာဇဝတ်ြပစ်မငယ်။

Mistrial

မားယွငး် တရားစွဲဆစီ
ိ ရင်မ။ ဂျ ရီအဖွဲအတွငး် သေဘာတညီမမရ ိ၍
စီရင်မမ ပီးေြမာက်ြခင်း။

Modification

ေြပာင်းလဲ ြပင်ဆင်ြခင်း။

Motion

အဆိြပ ချက်။ ေလ ာက်ထားတင်ြပချက်။

Motion Denied

အဆိြပ ချက်ကိ ြငင်းပယ်သည်။

Motion Granted

အဆိြပ ချက်ကိ ခွငြ့် ပ သည်။

Mugshot

ရဲစခန်းမ ြပစ်မ စွပ်စွဲခရ
ံ သ၏ ကိယ်တစ်ပိင်း ဓာတ်ပံ မတ်တမ်း။

N
Negligence

ေပါေလျာ
မ
့
့ ။ လျစ်လျ

မ။

Not Guilty

အြပစ်မ ိပါ။

Notice

ကိ တင်အေ ကာင်း ကားချက်။ တစ်
ိ ့ စာ။ သတိေပးစာ။

Null and Void

တရားမဝင်ေသာ။ ပျက်ြပယ်ေသာ။

O
Oath

ကျမ်းသစာ။

Object

ကနက
့် က
ွ သ
် ည်။

Objection

ကန်ကွ
် ျက်။
့ ကခ
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Objection Overruled

ကန်ကွ
် ျက်ကိ ပယ်ချသည်။
့ ကခ

Objection Sustained

ကန်ကွ
် ျက်ကိ အတည်ြပ သည်။
့ ကခ

Offender

ြပစ်မကျ းလွနသ
် ။

Offense

ြပစ်မ။

Offer of Proof

သက်ေသအေထာက်အထား တင်သင
ွ း် ြခင်း။

Order, Court

တရား ံးအမိန ် ။့

Ordinance

ဥပေဒ။ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်း။ ြပဠာန်းေသာအမိန။် ့

Overrule

ပယ်ချသည်။ ပထမဆံးြဖတ်ချက်ကိ ပယ်ဖျက် ဆံးြဖတ်သည်။

Overt Act

ရည်ရွယ် ကျ းလွနေ
် ကာင်းြပသည့လ
် ပ်ရပ်။

P
Paralegal

ေ ေနအက ဥပေဒက မ်းကျင်သ။

Pardon

လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင။့်

Parole

ပါ ိး။ ြပစ်ဒဏ်ကာလမေစ့မီ ကတိခဝ
ံ န်ချက်ြဖင ့် အကျဥ်းသားကိလတ်ေပးြခင်း။

Party

အမသည်။

Paternity

ဖခင်။

Penalty

အြပစ်ဒဏ်။

Pending

ဆိင်းငံထ
့ ားေသာ။

Penitentiary

အကျဥ်းေထာင်။

People (Prosecution)

ြပည်သလထ (တရားလိ)။

Peremptory Challenge

ဂျ ရီလ ကီးအား အေ ကာင်းြပချက်မ ိ ထတ်ပယ်ခင
ွ ။့်

Perjury

မသားသက်ေသခံမ။
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Permanent Resident

အတည်တကျ အ မဲတမ်းေနထိင်သ။

Personal Property

ကိယ်ပိင်ပစည်းဥစာ။ ပဂလိကပိင်ပစည်းဥစာ။

Personal Recognizance

တ်ကတိအာမခံ။ တ်ကတိအာမခံြဖင့် ယာယီလတ်ြခင်း။

Petition

ေလ ာက်လာ။ အသနားခံလာ။

Plaintiff

တရားလိ။ တိင် ကားသ။ တရားစွဲဆေလ
ိ
ာက်ထားသ။

Plea

ေလ ာက်လခ
ဲ ျက်။ အေြဖ။ ေတာင်းဆိချက်။

Plea Bargain

ြပစ်ဒဏ်ေလျာေ
် ရန်
ိ ညိ င
ိ း် ြခင်း။
့ စလိ၍ အြပစ် ိေ ကာင်း ထွကဆ

Pleading

အဆိ အေချ။

Polygraph

မသားစစ်စက်။

Postponement

ံးချိနး် ေ ဆိင်းြခင်း။ ရက်ချိနး် ေ ဆိင်းြခင်း။

Power of Attorney

ကိယ်စားလယ်လစ
ဲ ာ။

Precedent

သာဓကစီရင်ထး။
ံ ြဖတ်ထး။
ံ အစ အလာ။ ထံးတမ်း။

Prejudice

မလိမန်းထားြခင်း။ ဘက်လက်
ိ ြခင်း။ ရမ်းဆ၍ဆပ်ကင်
ိ ထားေသာအစွဲအလမ်း။

် ိတခ
် ျရေသာအေထာက်အထား။
Preponderance of the Evidence သာလွနစ
Pre‐Sentence Report

ြပစ်ဒဏ်မချမတ်မီ တရားခံ၏ ကိယ်ေရးမတ်တမ်းသတင်းအချက်အလက် များ။

Presumption of Innocence

အြပစ်မဲ့သည်ဟ ယဆ င်
ိ ေသာဥပေဒသ။

Pre‐Trial Conference

အမမစစ်ေဆးမီ ညိ င
ိ း် ေဆွးေ းွ ပွဲ။

Priors

ယခင်ကျခံခေ
ဲ့ သာ ြပစ်ဒဏ်များ။

Prison

ေထာင်။

Privilege

အကျိ းခံစားခွင။့် အထးအခွငအ
့် ေရး။

Pro Se

ိ စားြပ သ။
မိမိကယ်
ိ ကိ မိမိကယ်
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Probable Cause

ြဖစ် င်
ိ ေြခအေ ကာင်းရင်း။

Probate

ေသတမ်းစာအတည်ြပ ြခင်း။ အတည်ြပ ြခင်း။

Probation

ပ ိေဘး င်း။ ခံဝန်ချ ပ်ြဖငလ
့် တ်ြခင်း။

Probation Department

ပ ိေဘး င်း ံး။ ခံဝန်ချ ပ်ြဖငလ
့် တ်ထားသများကိ ကီး ကပ်သည့် ံး။

Probation Officer

ပ ိေဘး င်းအရာ ိ။ ခံဝန်ချ ပ်ြဖငလ
့် တ်ထားသများကိ ကီး ကပ်ရသ။

Proof

အေထာက်အထား။ သက်ေသခံ။

Prosecuting Attorney

တရားလိဘက်ေ ေန။ အစိးရေ ေန။ ဆွခ
ဲ ျေ ေန။

Prosecution

တရားစွဲဆြခင်
ိ း။

Prosecutor

တရားလိဘက်ေ ေန။ အစိးရေ ေန။ ဆွခ
ဲ ျေ ေန။

Public Defender

အ
တရားခံအတွက် တရား ံးမခန် ေပးသည်
့ ခမဲ့ေ ေန။
့

Punitive Damages

ထိခက်
ိ နစ်နာေ ကး။

Q
Quash

ပယ်ဖျက်သည်။ ြဖ တ်ချသည်။ ဖျက်သမ
ိ ်းသည်။ ပျက်ြပယ်ေစသည်။

R
Real Property

အိမ်ြခံေြမ။

Reasonable Person

အကျိ းသငအ
့် ေ ကာင်းသင ့် သတိ ိေသာပဂိ လ်။

Rebuttal

ြပန်လည်ေချပချက်။ထပ်မံေချပချက်။

Reckless Driving

မဆင်မြခင်ယာ ေမာင်း င်မ။

Recognizance

ကိယ်တင်
ိ ခဝ
ံ န်ချက်။

Regulation

စည်းမျ း ဥပေဒ။

Relinquishment

စွနလ
် ့ တ်ြခင်း။
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Remand

ရမံေပးသည်။ ချ ပ်မိန ် ေပးသည်
။
့

Remedy

ကာကွယခ
် င
ွ ။့် ရယခွင။့် သက်သာခွင။့်

Reply

ြပန် ကားချက်။

Report

တိင် ကားချက်။ အစီရင်ခစ
ံ ာ။

Respondent

တိင်တန်းခံရသ။ ေလ ာက်ထားခံရသ။ တရား ပိ င်။

Restitution

ေလျာ်ေ ကး။

Restraining Order

တားြမစ်မိန။် ့ တားဆီးမိန။် ့

Revoke

ြပန်၍ တ်သမ
ိ ်းသည်။ အသိမ်းခံရသည်။ ပလပ်ေစသည်။

Rights, Constitutional

အေြခခံဥပေဒဆိင်ရာအခွငအ
ွ မ
့် ေရးများ၊ ရပိင်ခင
့် ျား။

Rule

နည်းဥပေဒ။ စည်းမျဥ်း ဥပေဒ။

S
Search and Seizure

ာေဖွြခင်း ငသ
ိ ်းယြခင်း။
့် မ

Search Warrant

ာေဖွဝရမ်း။ ာေဖွမိန။် ့

Self‐Defense

ကာကွယခ
် ခံပိင်ခင
ွ ။့် မိမိ ကိယ်မိမိကာကွယြ် ခင်း။

Self‐Incrimination

ကိယ့က
် ယ်
ိ ကိ အမတွငပ
် ါဝင်ပါတ်သက်ေ ကာင်း ထွကဆ
် ြခင်
ိ း။

Sentence

ြပစ်ဒဏ်၊ စီရင်ချက်။

Sentence, Concurrent

ြပစ်ဒဏ်များကိ တေပါင်းတည်းကျခံေစြခင်း။

Sentence, Consecutive

ြပစ်ဒဏ်များကိ ဆက်တက်
ိ အစ လိက် ကျခံေစြခင်း။

Sentence, Suspended

ယာယီဆင်
ိ းငံ့ အြပစ်ဒဏ်။ ြပစ်ဒဏ်များကိ ဆိင်းငံထ
ိ းထားြခင်း။
့ ားြခင်း၊ ရပ်ဆင်

Separation

ဲ နြခင်း။ သီးြခားေနထိင်ြခင်း။ သီးသန် ခွ
ဲ နထိင်ြခင်း။
လင်မယားခွေ
့ ေ

Serve a Sentence

ြပစ်ဒဏ်ကျသည်။ ေထာင်ကျသည်။
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Sheriff

ရဲအရာ ိ။

Small Claims Court

ေငွပမာဏနည်းေသာအမများတိင် ကားရာတရား ံး။

Specific Performance

သီးြခားသတ်မတ်ချက်။ သီးြခားလပ်ေဆာင်ချက်။

Standard of Proof

သက်ေသအေထာက်အထား ဆိင်ရာမ။

Statement, Closing

အ ပီးသတ်ေလ ာက်လခ
ဲ ျက်။

Statement, Opening

အဖွငေ
ဲ ျက်။
့် လ ာက်လခ

Statute

ြပဌာန်းဥပေဒ။

Statute of Limitations

် ့ တ်ချိန။်
တရားစွဲဆချိ
ိ နသ
် တ်မတ်ကာလ။ ကနသ

Statutory Rape

ြပဌာန်း မဒိမ်းမ။

Stay

ရပ်ဆင်
ိ းသည်။

Stipulate

သေဘာတညီချက်။ သတ်မတ်ရန် သေဘာတညီချက်။

Strict Liability

တာဝန် အြပည့အ
် ဝ ိြခင်း။ တာဝန်လေ
ွဲ ာင်ခင
ွ ့် (လံးဝ) မ ိ။

Submit

နာခံသည်။ အညံခ
့ သ
ံ ည်။ အ ံ းေပးသည်။ တင်ြပသည်။

Subpoena

တရား ံးလာေရာက်သက်ေသခံရန် ဆငေ
့် ခ စာ၊ သမန်စာ။

Sue

တရားစွဲသည်။ တရား၀င်ေတာင်းဆိသည်။

Suit

အမ အခင်း။

Summary Judgment

ြပစ်မကိ စစ်ေဆးြခင်းမြပ ဘဲ အကျ းနည်းြဖငစ
ံ
ြခင်း။
့် ီရင်ဆးြဖတ်

Swear

ကျမ်းကျိနဆ
် သည်
ိ
။

T
Testament

ကိယ်ပိင်ပစည်းကိ ေသတမ်းစာြဖငအ
့် ေမွေပးြခင်း။

Testate

ေသတမ်းစာ ြပ လပ်သ။
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Testator

ေသတမ်းစာ ြပ လပ်သအမျိ းသား။

Testify

သက်ေသခံသည်။ သက်ေသထွကဆ
် သည်
ိ
။

Testimony

သက်ေသခံချက်။ တရား ံးတွငထ
် က
ွ ဆ
် ချက်
ိ
။

Time Served

ချ ပ်ရက် အြပစ်ဒဏ်။

Tort

တရားမ နစ်နာမ။

Transcript

မတ်တမ်း။

Trial

အမစစ်ေဆးြခင်း။

Trial Court

အမစစ်တရား ံး။

Trial, Speedy

အလ င် အြမန်အမစစ်ေဆးြခင်း။

Trier of Fact

ြဖစ်ရပ်မန်ေဖ ထတ်ရန် တာဝန် ိသ။

Trust

ယံ ကည်အပ် ြံ ခင်း။

Trustee

ယံ ကည်လအ
ဲ ပ်ခရ
ံ သ။

U
Unconstitutional

အေြခခံဥေဒ ငမ
ီ သာ။ အေြခခံဥပေဒကိဆနက
် ့ ျင်ေသာ။
့် ကိက်ညေ

Undercover

ဟန်ေဆာင် ပီးစံစမ်းသ။

Unemployment

အလပ်လက်မဲ့။

Unlawful Detainer

တရားမဝင် စွဲကင်
ိ ထိနး် သိမ်းထားြခင်း။

V
Vacate

ထွကသ
် ည်။ ဖယ်သည်။ လစ်လပ်ေစသည်။

Venue

ေနရာ။

Verdict

ဆံးြဖတ်ချက်။ စီရင်ချက်။
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Victim

ထိခက်
ိ နစ်နာသ။ ဓါးစာခံ။

Victim Impact Statement

ထိခက်
ိ နစ်နာသမ ထွကဆ
် ချက်
ိ
။

Violation

ချိ းေဖာက်ြခင်း။ ကျ းလွနေ
် ဖာက်ဖျက်ြခင်း။

Visitation

ေတွဆံခွငအ
့် ချိန။်

Voir Dire

အမန်တရားကိေြပာဆိရန် ဂျ ရီများအားစစ်ေမးြခင်း။

W
Waive

စွနလ
် ့ တ်သည်။ လက်လတ်သည်။

Waiver of Rights

ရပိင်ခင
ွ ့် (သိ)့ အခွငအ
် ့ တ်မ။
့် ေရး စွနလ

Warrant

ဝရမ်း။ အမိနစ
် ့ ာ။

Warrant of Arrest

ဖမ်းဝရမ်း။ ဖမ်းဆီးမိန။် ့

Warrant, Search

ာဝရမ်း။ ာေဖွမိန။် ့

Weapon

လက်နက်။

Weapon, Concealed

လက်နက်ပန်း။

Weapon, Deadly

ေသေစ င်
ိ ေသာ လက်နက်။

Weight of the Evidence

အေထာက်အထားများ၏ ဆွေ
ဲ ဆာင်မ။

Witness

သက်ေသ။ အသိသက်ေသ။

Witness Stand

သက်ေသခံ။ သက်ေသအစစ်ခသ
ံ ည့ေ
် နရာ။

Witness, Defense

တရားခံြပသက်ေသ။

Witness, Expert

က မ်းကျင်သ၊ ပညာ င် သက်ေသ။

Witness, Hostile

ဆနက
် ့ ျင်သက်ေသ။

Witness, Material

အေရး ကီး၊ အဓိကျေသာ သက်ေသ။
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Witness, Prosecution

တရားလိြပသက်ေသ။

Work Release

ေထာင်တင
ွ အ
် ပ
ိ ်ပီး ေနခင်
ွ ် အလပ်လပ်ခင
ွ ေ
့ းအြပင်ထက
့် ပးသည့် အစီအစ ။

Writ

အမိန ် စာခ
န်။
့

X
Y
Z
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