
Austin Code Department 
Austin Code သည ်မမ  ြို့တတ ော်ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််းမျ ်းနငှ ော် စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျ ်း တေချ က ိုကော်ညီမှုရှ တစရနော် လိုပော်တ  ငော်ေညော်။ ကျွနော်ိုပော်တ ိုို့ေညော် တ မမျ ်းနှင ော် 

အ မော်မျ ်း၏ လံိုခခံ တရ်း၊ ကျနော််းမ တရ်းနငှ ော် တရ ်းဥပတေအရ အေံို်း ပ န ိုငော်တရ်းတ ိုို့က ို က ကွယော်တပ်းေညော်။ အနတရ ယော်ရှ တေ  အတ ခအတနမျ ်းနှင ော် စံချ  နော်စံညွှနော််းမမီတေ  

အတ ခအတနမျ ်းက ို ခွွဲ ခ ်းတ  ော်ထိုတော်၍ အနညော််း ံို်း စနံှုနော််းနှင ော် တေချ က ိုကော်ညီမှုရှ တစရနော် ၎ငော််းက ို လိုပော်တ  ငော်ပါေညော်။ 

ဝနော်တ  ငော်မှုမျ ်း 
ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ   ်းတ  ကော်မှုက ို တ ိုငော်ကက ်း ခငော််း 

ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ   ်းတ  ကော်မှုက ို 3-1-1 ေ ိုို့  ိုနော််းတခေါ်  ို၍  စော်တစ ေ ိုို့မဟိုတော် အနွော်လ ိုငော််းမတှစော် င ော် တ ိုငော်ကက ်းစ တစော်တစ ငော် ပ ိုို့၍  စော်တစ တ ိုငော်ကက ်းပါ။ 

ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ   ်းတ  ကော်မှုမျ ်းနှင ော် ပတော်ေကော်၍ တနောကော်ထပော် ေတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းအတွကော်   စော်တလ ရှ ေည ော် ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ   ်းတ  ကော်မှုမျ ်းစ ရငော််း 

က ို က ို်းက ်းပါ။ 

ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း  ိုငော်ရ  တ ိုငော်ကက ်းေည ော် အမှုမျ ်းက ို ရှ တ ွ ခငော််း 

Citizen Connect ေညော် လ ပော်စ ၊ အမှုနံပါတော် ေ ိုို့မဟိုတော် မတူညီေည ော် တေေမျ ်းက ို စစော်ထိုတော် ခငော််း  င ော် တ ိုငော်ကက ်းထ ်းေည ော် အမှုမျ ်းက ို ရှ တ ွခွင ော်တပ်းထ ်းေညော်။ 

Code Connect နှင ော်  ကော်ေွယော် ခငော််း 

တယဘိုယျ ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း  ိုငော်ရ  တမ်းခွနော််းမျ ်းနငှ ော်ပတော်ေကော်၍ ေင ော်အ ်းကူညီတပ်းန ိုငော်မပ်ီး အရငော််းအ မစော် လမော််းညွှနော်မှုမျ ်းတပ်း ခငော််းနငှ ော် ေင ော်လကော်ရှ  

အမှုမျ ်းအတွကော် အပော်ေ ပော်မျ ်းတပ်း ခငော််းတ ိုို့က ို  ပ လိုပော်တပ်းန ိုငော်ေည ော် အတတွြို့အကကံ ရှ တေ  ပံ ပ ို်းတပ်းေူတစော်ဦ်းနှင ော် စက ်းတ ပ   ိုပါ 

ေငော်၏စီမံခနို့ော်ခွွဲမှု  ိုငော်ရ  ကက ်းနောမှုက ို တကော်တရ ကော် ခငော််း 

ေင ော်တွငော် မမှနော်မကနော်လိုပော်ထ ်းေည ော် ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း  ိုငော်ရ  ချ   ်းတ  ကော်မှုရှ လျှငော် စီမံခနို့ော်ခွွဲမှု  ိုငော်ရ  ကက ်းနောမှုအတွကော် စ   င ော်တရ်းေ ်းထ ်းတေ  

 င ော်တခေါ်စ တစော်တစ ငော်က ို ရရှ ပါမညော်။ ေငော်ေညော် ကက ်းနောမှုတငွော် တရ ကော်ရှ တနရမညော်  စော်မပ်ီး စီမံခနို့ော်ခွွဲမှု  ိုငော်ရ  ကက ်းနောမှုအတွကော် ေတော်မှတော်ထ ်းေည ော် တနို့စွွဲတငွော် 

ထ ိုေ ိုို့ လိုပော်တ  ငော်ရမညော်  စော်ေညော်။ 

ငှ ်းရမော််းမှု မှတော်ပံိုတငော် ခငော််းရှ  တ မနှင ော် အ မော်ရ အတ  ကော်အအံို  
ငှ ်းရမော််းမှု မတှော်ပံိုတငော် ခငော််းေညော် ကျင ော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ   ်းတ  ကော်မှု မျ   ်းစံိုရှ ေည ော် တ မနှင ော် အ မော်ရ အတ  ကော်အအံိုအတွကော်   စော်ေညော်။ 

ခွင ော် ပ ချကော်မျ ်း  
တရတ ို ငှ ်းရမော််းမှု ခွင ော် ပ ချကော်အတွကော် တလျှ ကော်ထ ်း ခငော််း 

တရတ ို င ှ်းရမော််းမှုမျ ်း (STR မျ ်း) ၏ ပ ိုငော်ရှငော်မျ ်းေညော် ခငွ ော် ပ ချကော်က ို နှစော်စဉော် ေကော်တမော််းတ ို်းရနော် လ ိုအပော်ေညော်။ ဤတရ ်းဥပတေေညော် တစော် ကော်တညော််း ရကော်တပါငော််း 30 

ထကော်နညော််းေည ော် ငှ ်းရမော််းမှုမျ ်း  စော်ေည ော် (အခနော််းမျ ်းနငှ ော် တညော််းခ ိုရ ပော်ေ မျ ်း အပါအဝငော်) တ မနှင ော် အ မော်ရ အတ  ကော်အအံိုအ ်းလံို်းနှင ော် ကျံ ်းဝငော်ေညော်။ 

ပိုဂ္ဂလ က ကိုနော်ပစစညော််း ေယော်ယူပ ိုို့တ  ငော်တရ်းလိုပော်ငနော််း ခွင ော် ပ ချကော် ရယူ ခငော််း 

Austin မမ  ြို့တတ ော်အတွငော််းရှ  အမ ှုကော် စိုတ  ငော််း ခငော််း၊  ယော်ရ ှ်း ခငော််း ေ ိုို့မဟိုတော် ေယော်ပ ိုို့ ခငော််း၊  ပနော်လညော် အေံို်းချ ခငော််းနငှ ော်/ ေ ိုို့မဟိုတော် ေဘ ဝ တ မဩဇ  ပ လိုပော် ခငော််း/ 

ေစော်ရွကော်တ ွ်း တ မဩဇ  ပ လိုပော် ခငော််းနှင ော်ပတော်ေကော်ေည ော် ပိုဂ္ဂလ က ကိုနော်ပစစညော််း ေယော်ယူပ ိုို့တ  ငော်တရ်းလိုပော်ငနော််းမျ ်းေညော် ပိုဂ္ဂလ က ကိုနော်ပစစညော််း 

ေယော်ယပူ ိုို့တ  ငော်တရ်းလိုပော်ငနော််း ခငွ ော် ပ ချကော် ရရှ ရနော် လစဉော်တကက်းတပ်းရမညော်  စော်ေညော်။ 

အခနော််း ငှ ်း ခငော််း/ အ မော်ငှ ်းလကော်ခံ ခငော််းအတွကော် ခွင ော် ပ ချကော်ရယူ ခငော််း 

စီ်းပွ ်း  စော် ေ ိုို့မဟိုတော် တနထ ိုငော်ရ  တ မနှင ော် အ မော်ရ အတ  ကော်အအံိုတငွော် အခနော််း ငှ ်း ခငော််း/ အ မော်င ှ်းလကော်ခံ ခငော််း လိုပော်တ  ငော်ရနော်အတွကော် ခွင ော် ပ ချကော် လ ိုအပော်ေညော်။ 

https://www.municode.com/library/tx/austin
https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/Home.mvc/Index
https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/Home.mvc/Index
http://austintexas.gov/page/common-code-violations
http://austintexas.gov/department/citizen-connect
https://citizenconnect-acd.austintexas.gov/
http://austintexas.gov/codeconnect
http://austintexas.gov/page/attend-your-administrative-hearing
http://austintexas.gov/department/apply-short-term-rental-license
https://austintexas.gov/department/apply-short-term-rental-license
http://austintexas.gov/department/get-private-hauler-license
https://austintexas.gov/hauler
https://austintexas.gov/hauler
http://austintexas.gov/department/get-roomingboarding-house-license

