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ကၽြန္ုပ္္တုုကကေလက္ြတြု ဲ႕နအန္က္တုဲုန္္ လ္ေတုက္တက႕အအာင္: 
က ေဲ 2ဲတက္ကနု  အဲE-SPLOSTဲဆႏၵ ြ႕ကၾကအအာင္လဲ အာင္ တုတုုေတု သ္္႕တအ 

ဲဲဲဲဲဲဲဲဲ  

E-SPLOSTဲကဲဘအေြ။ 
 E-SPLOSTဲ သ္ဲပသအကတလဲ႕အထလးပပါတ္ ါ္ဲေပု္အာငန္လဲက  ္ြအာင္လဲကတြလ ေါ္ကတအအာင္လ ေဲ ြန္ဲ ်ုး္်ပ္လဲDeKalbဲCountyဲ  ဲ

႕္သ္်ပ ကပလအအလကအဲာ  9ဲ ုႏ း္က္သ္လကဲး္အာင ္ြ္္အဲ်ုး္ပပ သ္။ 
 ဤ သ္  အဲႏတအုာငအ္ာင ႕္ြအာင္လဲကနအတုအာင ္ထဲ သ ္ထ ဆတုဲကတအအာင္လ သ္္႕ ပဲကပလကဆအအာငတ္ သ္္ဲ္းပ္ြနတဲ ု လးြြ ြန္်ုးပ္ပ သ္။ 
 ပသအကတလဆတုအာငတ္အဲတသ္တြါ္ ေက ္ေအလ႕္ြက ္အဲ႕ ု လ်ပ ႏတုအာင္က သဲ႕ကဆအက္႕႕ု ဲ်  အာင္္္အာင္ ငဲ့တပ အဲ-ဲ႕ကဆအက္႕႕ု ဲ႕ း္၊ဲ

ဝနက္ဆအအာင္ ငဲ္တလု်  အာင္္ င ေအလ၊ဲနသလ္ပသအဲ်  အာင္္္အာင ္င ေအလဲး ်ုအာင္္ ္တုု႕္ြက္ဲ႕ကတလပပက အဲကအာငြကၾကလ႕တအာင္လ႕် း္ဲ်ုး္ပပ သ္။ 
 က ေဲ 2တက္၊ဲ 2ာ1္ြအာင္ဲDeKalbဲCountyဲ၏ဲ ြကပလ ထ ေအလ  ဲဆကေ္က ္ေပု္ကဆအအာငေ္ ေအာင္ဲေကတ္ တဲ႕ ြန္ဲ့E-SPLOST  သ္ဲ

ဇြနေ္ဲ32တက္၊ဲ 2ာ9ဲ္ြအာင္ဲကနု္ဆု လ သ္ဲ်ုးပ္ပ သ္။ 

 2ာ9- 2  ဲE-SPLOSTဲပတတနုတ ္ ြ္အ္ာငဲဘအက ြ္ဲပပဝအ္ာင နသ္လ။ 
1. ကဘလကအ္ာငလကတလႏ အ္္ာငဲေု ်    ကတလဲ့ခာဳဲ ္ေ္ါ   

 ကးအအာင္္ၾကသ္္ကတလဲးနး ္ေအလဲ့ကအာင ္တအဲး ်ုအာင္္ ဲ်  အာင္္္အာငက္တလ 
  ္လ႕ ေက္်ပးနး္ ေအလဲႏ အာင္္ဲ ္လ ္္ကတ်ုန္လကတတတါအ ေအလဲ္ပဆ္အာင ္ငကတုဲ်  အာင္္္အာင္ကတလ 
 ဝန္လ်   ္္် အာင္လႏ အာင္္ဲေု ်   ကတလဲးၾကခန္ဲကနတအ ေအအလကတလ 

2. ဝန္ကဆအအ္ာင ငဲ ႕ း္ႏ အ္္ာငဲကနအက္ဆက္ ြ္ြဲ ့ခ 32ဲ ္ေ္ါ   
 ကကေအအာင္လကနတအဲကနအက္ဆက္္ ြြ 
 ကကေအအာင္လဲ႕ း္ဲႏ အာင္္  တုု  သု္ ္ဲ႕းအလအတုလ ငဲ့ကသအအာင္

့ကသအအာင္လႏြ ္လကနက အဲဝနက္ဆအအာင္ င ေအလ၊ဲ်ပသ္္ၾကပက္န ငဲႏ အာင္္  တုု သု္ ္ဲ္တုလ ေြု အအလက အဲပတတုနတ  ္ေအလ၏ဲေတု႕ပ ္ေက ္ေအလ ဲ 
3. ဝန္ကဆအအ္ာင ငဲ ႕က် ႕ကနဲ တ္လု္က္ ငဲ ့ခာ22ဲ ္ေ္ါ   

 ႕တုကသအအာင္လကန်ပ္် ုး္က အဲ႕ကဆအက႕္႕ု ဲးနး ္ေအလဲ့႕ကဆအက္႕႕ု ဲ်ပနေ္သ္ဲ း္ေြအာငက္တလဲပတတနုတ ္ ဲ-ဲ 
o က ပအာင ္တုလ တလု် အာင္လ 
o ႕ပထကပလ် အာင္လ၊ဲကေဝအာင္ကေအြက္ကကအအာငလ္် အာင္လႏ အာင္္ဲကေက႕လကပလးက္ဲ့HVAC  
o ေ ေပ္းး္၊ဲကတပတကု္္ပ္ဆအာင္် အာင္လ၊ဲ ္လုတကု ေအအာင ္

 ကနအက္ဆက္္ ြြဲ ဝန္ကဆအအာင္ ငဲ႕က် ႕ကန သ္ဲကုအ္်ပပပ႕္တုအာင္လဲ္တုလ္က္ဲ်  အာင္္္အာင္ကနပပ သ္ဲ- 
 နအလကန န္လ ေအလ 
 ႕ကဆအက္႕႕ု ဲကု ္ဲေတု႕ပ ္ေက္ ေအလ၊ဲADAဲ  န္းြ ္လ ထ ေအလဲ႕ေြါ္္ ကထဲ  ြအလႏတုအာင္ ငဲ႕ပပ႕ဝအာင ္



BURMESE 

 ႕အလကးအလကြအာငလ္ ေအလႏ အာင္္ဲကးအလတအကနတအ ေအလ 
 ကအလပပကအာငႏ္ အာင္္ဲေထ ြအလဲးၾကခန ္

4. နသ္လပသအဲ်  အ္္ာင္အ္ာင ငဲ ့ခ1ဳဲ ္ေ္ါ   
 နသ္လပသအ သ္ဲကုအ္်ပပပ္တုု ဲပပဝအာင ္သ္္ဲ အာင္ၾကအလကတလကတုဲပ ပ္တုလကပလ်ပ္လ  တုု သု္္ဲ်  အာင္္္အာင္ကပလပပ သ္။ 

o  းန္ေး္္ါ္ဲဆက္ ြါ္ကတလဲနသ္လပသအ 
o ်  အာင္္္အာင္အအလက အဲကကေအအာင္လဲေု ်   ကတလဲ႕က် ႕ကန ေအလ 
o ၾကတ လ ြ္ဲနသ္လပသအ 
o သအ ္္ဝြေ၊္ဲကဆအ္ု္ဝြေ္ဲႏ အာင္္ဲုြြု းသ္လပု ဆတအုာင္တအဲနသ္လပသအ 
o း္လပြအလကတလေပု္အာငန္လဲ႕ကၾကအအာင္လ႕တအဲး ္  န္ု  ြြ ငဲ႕က် ႕ကန ေအလ 

 ႕ ေက္႕ေက္ဲ  တုကေ အအာငက္တလဲးနး္ ေအလ၊ဲ္ါေ္္ကြန္ဲဆက ္ြါက္တလဲးနး ္ေအလ၊ဲ း္နေး္္ ါ္ဲ  ္ ္္ ္လဲအတန္လ တ ္လ င 
 း္လပြအလကတလေပု္အာငန္လဲ႕တအာင္လ႕် း္ဲ း္  ကတလ့ERP ဲ် အာင္္္အာငက္တလ၏ဲပ ္ပတုလ င္ြအာင္ဲနသ္လပသအ းနး္ ေအလဲ႕းအလ

႕းအလအတုလ ငဲႏ အာင္္  တုု သု္္ဲ်  အာင္္္အာင္ င 
5. ဘ္္း္၊ဲက အ္က္အ္ါအတ္ဲႏ အ္္ာငဲ႕် အလက အဲးက္ပးသသ္လ ေအလဲ့ခ22ဲ ္ေ္ါ   

 ကကေအအာင္လကအလႏ အာင္္ဲကအအကပ္ ္ကတလဲါအတ ္ေအလ 
 ကကေအအာင္လဲပတတကဘအန 
 က္လန္္ဲကုေအ္က်ုကတလဲပးသသ္လ ေအလ 
  ္လုတကု ေအအာင္ ု လဲပးသသ္လ ေအလ 
 ႕ တငက္ဲ ေ  ုးက ္ေအလဲ 
 ါအါ္ဲးအ အာင ္န္လ ေအလ ဲါအါ္ဲ႕ကဆအက႕္႕ု  ေအလ 
  န္ု တ အာင္လကတလဲပးသသ္လ ေအလႏ အာင္္ဲ် က္တတ္ ္းက္ ေအလ 

ေုပ္အာငန္လးတ္ႏ အ္္ာငဲကတြလ ေါ္အအလက အဲး ဲ - 
 ႕ေါ္္န္လကကေအအ္ာငလဲေက္က ြ္ုႏ အာင္္ဲ အာင္ၾကအလကတလဲ႕း္႕းတ္  ဲတေ ္ ေအလဲ့ 2ာ1ဲကႏြတအ ္ဲ႕်ပ္လ ၊ဲကနတအ

ကနတအဲ႕ ေက္႕ေက္၊ဲးအတအာင္လ ြအာင္လဲ႕ ေက္႕ေက္ဲ န္ု  န္လ ေက္ႏ အာင္္ဲတ္လးအလကပလဲကေ္ေအ ေက္ဲတေ ္ ေအလကဲ္အ္ာင်ပအအလက အဲး္  ကတန္လဲကအာငြ
း္  ကတန္လဲကအာငြကတုဲေ ္လသ္းန္ကပလပပေတ ္္ သ္။ 

 ဝန္ကဆအအာင္ ငဲ႕ ု လ်ပ  ြအာင္္ဲ႕ ေက္႕ေက္ ေအလကဲ႕းအလအတုလတန္ဲေတု႕ပ္က အဲဝန္ကဆအအာင္ င ေအလဲ တုု သု္္ဲ႕ဆအ္္ာင်  အ္္ာင္အ္ာငတန္ဲေတု႕ပ္က အ
ေတု႕ပ္က အဲးအတအ္ာငလ ေအလကတုဲေ ္လသ္းန္ကပလပပေတ ္္ သ္။ 

 းနး္႕ဆအာင္္ဲ့တပ အ-ဲHVAC၊ဲ္ထတတါအဲ္္လဝတုအ္ာငလ၊ဲဘ္္း္ကအလ ေအလဲး ်ုအ္္ာင ေတု႕ပ္ ေက္ဲ႕တသ္႕က ြလဲ နု္  န္လ ေက္ ေအလကဲ္အာင္
္အ္ာင်ပအအလက အဲး္  ကတန္လဲကအာငြကတုဲေ ္လသ္းန္ပပေတ ္္ သ္ 

 Cross Keys Cluster ႕္ြအာင္လဲကကေအအ္ာငလ အလ ေအလဲကေပ္သပ္ကန ငကုတဲက်ုကေေအ္တန္ဲ ထေ္န္လကကေအအာင္လ း္ဲႏ း္ကကေအအာင္လ 

 2ာ9ဲ–ဲ 2  ဲE-SPLOSTဲပတတနုတ ္ဲ ဘ္္နေက္ဲ ြြ္ လ္ 
း္  ကတန္လ ေအလဲ့ဆႏၵ  ါထပြြဲ ကေအ္ာငလပဲပတတါအ  ခဲ ္ေ္ါ  

1. ကဘလကအ္ာငလ ငႏ အာင္္ဲေု ်   ကတလဲ္တုလ္က္ ြု ု်ုတ လ င ခဲာဳ 

2. ဝန္ကဆအအာင္ ငဲ႕ း္ ေအလႏ အ္္ာငဲကနအက္ဆက္ ြ္ြ ေအလ ခဲ 32 

3. ဝန္ကဆအအာင္ ငဲ႕က် ႕ကနဲ တ္ုလ္က္ုြ ု်ုတ လ င ခဲာ22 

4. ERPဲ႕ပပ႕ဝအ္ာငဲနသ္လပသအဲ္တုလ္က္ုြ ု်ုတ လ င ခဲ1ဳ 

5. ဘ္္း္ကအလ၊ဲက အ္က္အ္ါအတ္ႏ အာင္္ဲ႕် အလက အဲကတတတါအ ေအလ ခဲ22 

ဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲ*ဲး္   န္ု ြြ ငႏ အ္္ာငဲ က  ေအ ငဲဲ ခဲဳ2 

းုးုကပပအာင္လဲ- ခဲဳ22 

*ဲး ္ ကတနလ္ဲး ္  န္ု ြြ င႕ ြ္က္ဲကအာငြ ေအလႏ အာင္္ဲၾကတ   တတက လက အဲပြြ ေအလဲ တုု  သု္္ဲ႕က် ႕ကန ေအလ႕ ြ္က္ဲ က  ေအက လ သ္္ဲ႕ ု လးတတ္ ္္ တုုဲပပဝအာငပ္ပ သ္ 
 

ကနအက္ဆက္ ြ္ြဲ ႕ ေက္႕ေက္ ေအလ႕ ြ္က္ဲကၽြန္ုပ္္တုု၏ဲဝက္ဘ္ဆတုက္ ြ္အ္ာငဲဝအ္ာငကတအက္ကေ္ေအပပဲ- 
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