
MPCA သည် Hormel-Austin အတွက် ပြင်ဆင်ပြေးရမည ် ခွင ်ပြချက်ြါမစ်က ို  ပဆောင်ရွက်ပေဆဲပြစ်သည် 

မင်န ို ဆ ို ိုးတာပြည်နယ် လေထိုညစ်ညမ်ိုးမှု ထ န်ိုးခ ျုြ်လ ိုး လေဂ င်စီရ ို ိုး (The Minnesota Pollution Control Agency (MPCA)) သည် 
လေထိုညစ်ညမ်ိုးမှုမ ာ မည်သည ်ေူေို ြ်စို  တစ်ခို ခို ေလြေါ်က ို မျှ ေခ  ျုိုးမက လသာ ထ ခ ို က်မှု မရ  လစ န် ေတွက် လသခ ာလစ န် 
ေို ြ်က ို င်လြိုးြါသည်။ ၎င်ိုးက ို  ြတ်ဝန်ိုးက င်ဆ ို င် ာ တ ာိုးမျှတမှု (EJ) ေလပခခ စည်ိုးမ ဉ်ိုး ဟို လခေါ်ြါသည်။  ဆ ို ေ ို သည်မ ာ ေူမ  ျုိုး၊ 
ေသာိုးေလ ာင်၊ န ို င်င ဆ ို င် ာ ဇာစ်ပမစ် သ ို  မဟိုတ် ဝင်လငွတ ို  န င ် မသက်ဆ ို င်လစဘဲ ေူတ ို င်ိုးသည် ြတ်ဝန်ိုးက င်ဆ ို င် ာ 
ေကာေကွယ်လြိုးမှု ေဆင ်ေတန်ိုးက ို  တန်ိုးတူညီတူ ေက်ခ  ရ  ကကပြီိုး ၎င်ိုးတ ို  ၏ ြတ်ဝန်ိုးက င် သ ို  မဟိုတ် က န်ိုးမာလ ိုးက ို  
သက်လ ာက်မှုရ  န ို င်သည ် ဆ ို ိုးပြတ်ခ က်မ ာိုးခ မ တ် ာ၌ ြါဝင်ဆ ို ိုးပြတ် န် ေခွင ်ေေမ်ိုးရ  ကကသည်ဟို  ဆ ို ေ ို ြါသည်။  

MPCA ေလနပြင ် ေတူတကွ ေို ြ်က ို င်သည ် ကို မပဏီေမ ာိုးေပြာိုးသည် ြတ်ဝန်ိုးက င်ဆ ို င် ာ တ ာိုးမျှတမှု စ ို ိုး  မ်စ ာ ေပြစ် ယူေက်စ် 
ြတ်ဝန်ိုးက င်ဆ ို င် ာ ေကာေကွယ်လြိုးလ ိုး လေဂ င်စီရ ို ိုး (U.S. Environmental Protection Agency) က သတ်မ တ်ထာိုးသည ် 
နယ််လပမမ ာိုးေတွင်ိုး သ ို  မဟိုတ် ေနီိုးေနာိုးတွင် ရ  ကကြါသည်။ ဤနယ်လပမမ ာိုးမ ာ ေခ  ျုိုးေစာိုး မညီမျှလသာ မလကာင်ိုးသည ် 
ေက  ျုိုးသက်လ ာက်မှု ေောိုးေောက ို  စ စစ်လြိုး န်န င ် လေျှာ ခ လြိုး န် ေတွက် ေြ ို  စဉ်ိုးစာိုးဆင်ပခင်လြိုးမှု ေ ို ေြ်လနသည ် 
နယ်လပမမ ာိုးပြစ်ကကြါသည်။ ဤစ ို ိုး  မ် လသာ နယ်လပမမ ာိုးက ို  လောက်ြါ သတ်မ တ်ခ က်မ ာိုးေနက် တစ်ခို  သ ို  မဟိုတ် တစ်ခို ထက်ြ ို ပြီိုး 
က ို က်ညီသည ် စာ င်ိုးလကာက်ယူသည ် ေမ်ိုးလကကာင်ိုးမ ာိုးက ို  လြာ်ထို တ်ပခင်ိုးောိုးပြင ် EPA က သတ်မ တ်ထာိုးြါသည်- 

• စာ င်ိုးလကာက်ခ မှုေ  ေူဉီိုးလ ၏ 50% သ ို  မဟို တ် ြ ို လသာ ေူမ ာိုးမ ာ ေူမည်ိုးမ ာိုး၊ လေသခ တ ို င်ိုး င်ိုးေူမ  ျုိုးမ ာိုး သ ို  မဟို တ် ေူပြြူမဟို တ်သည ် 
ေပခာိုးေူမ ာိုးပြစ်သည် 

• စာ င်ိုးလကာက်ခ ခ က်ေ  ေ မ်လထာင်စို မ ာိုး၏ 40% လက ာ်မ ာ ေ မ်လထာင်စို ဝင်လငွသည် ဗဟ ို  ေစ ို ိုး  ဆင်ိုး ဲမဲွလတမှုေဆင ်၏ 185% 
လောက်န မ ်က လသာ ဝင်လငွရ  သည်ပြစ်သည်  

• ေူမ  ျုိုးစို  နယ်လပမမ ာိုးပြစ်သည် 

MPCA ေလနပြင ် Austin လနထ ို င်သူမ ာိုးောိုး သ ရ  ေ ို သည်မ ာ ၎င်ိုးသည် မမ  လတာ်နယ်န မ တ်၏  EJ နယ်လပမမ ာိုးရ   Hormel Foods 
Corp ကို မပဏီန င ် ေက်ရ  ၌ ေို ြ်က ို င်လနေ က်ရ  သည်။ ဤနယ်လပမန င ်ြတ်သက်၍ ြ ို မ ို  ေလသိုးစ တ်က ို  ဝက်ဘ်ဆ ို က် 
https://mpca.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5dd92c160f074e92890372ff170f4e02 တွင်ကကည ်ရှုြါ။ 

Hormel Foods Corp ကို မပဏီသည် စာိုးလသာက်ကို န်ြစစည်ိုးမ ာိုး ထိုတ်ေို ြ် န် ေသာိုး စီမ လဆာင်ရွက်ြါသည်။ ၎င်ိုးသည် 500 14th 
Avenue NE, Austin, Minnesota တွင်တည်ရ  သည်။ ၎င်ိုးလန ာ၌ ေလဆာက်ေဉီိုး ေမ ာိုးေပြာိုး တည်ရ  ပြီိုး မီိုးခ ို ိုးထို တ်ေွှတ်ပခင်ိုး 
(လေထိုညစ်ညမ်ိုးမှု) က ို  ြန်တီိုးကကသည်၊ တစ်ဉီိုးတစ်လယာက်ေလနပြင ် ေန  ခ န ို င်ပြီိုး တစ်ခါတစ်   ေနီိုးေနာိုးမ  ေန   န ို င်ြါသည်။ 
မီိုးခ ို ိုးထို တ်ေွှတ်ပခင်ိုးမ ာိုးမ ာ မ ာိုးလသာောိုးပြင ် မီိုးခ ို ိုးလပြာင်ိုးတ ို င်မ ာိုးမ  ထွက်ောလနသည်က ို  ပမင်သာလနလသာ်ေည်ိုး ေပမဲတမ်ိုးလတာ  
မဟိုတ်ြါ။  

Hormel သည် ၎င်ိုးတ ို  ၏ ေလဆာက်ေဉီိုးမ ာိုးေတွင်ိုး၌ မီိုးခ ို ိုးေွတ်စက်ေသစ် သ ို ိုးေ ို ိုးက ို  တြ်ဆင် န်ေ ို ောိုးသည်- ၎င်ိုးတ ို  လကကာင ် 
ေသာိုးမ  ေလညာ်န   ထွက်ြါသည်။ Hormel သည် ေသာိုး ခ က်ပြတ် န် မီိုးြ ို ကကီိုးကကီိုး တစ်ေ ို ိုးက ို ေည်ိုး တြ်ဆင်ြါေ မ ်မည်။ 
ဤလပြာင်ိုးေဲမှုမ ာိုးလကကာင ် ကို မပဏီောိုး ေသာိုး ြ ို မ ို  ထိုတ်လစေ မ ်မည်ပြစ်ပြီိုး ဤလပြာင်ိုးေဲခ က်မ ာိုးက ို  ေို ြ် န်ေတွက် ကို မပဏီေလနပြင ် 
ပြင်ဆင်လြိုး မည ် ခွင ်ပြခ က်ြါမစ် ေသစ်တစ်ခို ရ   န် ေ ို ေြ်ြါသည်။  

ဤခွင ်ပြခ က်ြါမစ်မ ာ Hormel ေလနပြင ် ေို ြ်ငန်ိုး ေည်ြတ် န် ေ ို ေြ်သည ် MPCA မ  ထိုတ်လြိုးသည ် စာပြင ် လ ိုးသာိုးထာိုးလသာ 
တ ာိုးဝင် စာရွက်စာတမ်ိုးတစ်ခို ပြစ်သည်။ Hormel ေလနပြင ် ၎င်ိုးတ ို  ၏ စက်မ ာိုးက ို  တြ်ဆင်သည ် ေခါ၊ ြယ်ရ ာိုးသည ်ေခါ သ ို  မဟို တ် 
မွှမ်ိုးမ သည ်ေခါ ကို မပဏီသည် ပြင်ဆင်လြိုး မည ် ခွင ်ပြခ က်ြါမစ် သ ို  မဟိုတ် ခွင ်ပြခ က်ြါမစ် ေသစ်တစ်ခို က ို  
လေျှာက် န်ေ ို ေြ်ြါသည်။ ဤလေထို  ခွင ်ပြခ က်ြါမစ်မ ာိုးတွင် ေူမ ာိုး၏ က န်ိုးမာလ ိုးန င ် ြတ်ဝန်ိုးက င်က ို  ေကာေကွယ်လြိုး န် 
ြ ို လြာ်ထာိုးသည ် လေထိုညစ်ညမ်ိုးမှု ေကန ်ေသတ်မ ာိုး ြါဝင်ြါသည်။  ခွင ်ပြခ က်ြါမစ်မ ာ တ ာိုးဝင် ပြစ်မောမီ ၎င်ိုးက ို  
ေမ ာိုးပြည်သူသ ို    က်လြါင်ိုး ၃၀ ေထ  ေသ လြိုး လသာလကကာင ် ေမ ာိုးပြည်သူေလနပြင ် ၎င်ိုးေလကကာင်ိုးက ို  လေ ောန ို င်ပြီိုး ေေ ို ရ  ေျှင် 
စ ို ိုး  မ်မှုမ ာိုးက ို  တင်ပြန ို င်သည်။ 

Hormel ေတွက် ခွင ်ပြခ က်ြါမစ် မူကကမ်ိုးက ို  ေမ ာိုးပြည်သူ ကကည ်ရှု န်န င ် လဝြန်တင်ပြ န် ခန ်မ န်ိုးလပခောိုးပြင ် ၂၀၂၀ ခို န စ် 
ေီဇင်ဘာေ ၇  က်လန  ေြတ်မ စ၍ ၂၀၂၁ ခို န စ် ဇန်နဝါ ီေ ၇  က်လန ေြတ်ေထ   ရ  န ို င်မည်ဟို  လမျှာ်ေင ် ြါသည်။ ေဆ ို ြါ 
ခွင ်ပြခ က်မူကကမ်ိုးန င ်  က်စဲွေတ ေက မ ာိုးက ို  MPCA ဝက်ဘ်ဆ ို က် http://www.pca.state.mn.us/news/data/index.cfm?PN=1 ရ   
ေခန်ိုး « Public Notices » တွင ်တငပ်ြထ ားြါမည်။  Hormel ရ ှိ ဤပပြ ငာ်းလဲချက်မျ ားန င ြ်တ်သက်၍ သင တ်ွင ်ပမားရနပ်မားခွနာ်း 

သ ို  မဟိုတ် စ ို ိုး  မ်မှု တစ်ခို ခို ရ  ေျှင် လက ိုးဇူိုးပြ၍ Derek Nelson က ို  ေီိုးလမိုးေ် derek.nelson@state.mn.us သ ို  မဟိုတ် ြို န်ိုး (651) 
757-2131 ပြင ်ဆက်သွယ်ြါ။  
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