
Healthy Environment for All Act (HEAL, ច្បាាប់់ស្ដីី�ពី�ប់រិសិ្ថាា នដែ�លនំាំឱ្យយមានសុ្ដីខភាពីលអស្ដីម្រាមាប់់ទំាំងអស់្ដីគ្នាា ) ដែ�លគេ�គេ�ជាទូូគេ�ថា HEAL Act 

បានឆ្លលង និងអនុម័័តក្នុាុងឆ្នាំា ំ 2021 គេ�ើយគេរិៀប់ចំ្បាជាម្រាក្នុម័ Revised Code of Washington (RCW, ម្រាក្នុម័នៃនរិ�ឋវ៉ាាសុ្ដី�នគេ�នដែ�លម្រាតវូបានដែក្នុស្ដីម្រាម័លួ) គេលខ 

70A.02។ ច្បាាប់់គេនះគេក្នុើតគេច្បាញពី�អនុស្ថាស្ដីន៍ដែ�លបានផ្ដល់ីក្នុាុងរិបាយការិណ៍៍អំពី�ម្រាក្នុមុ័ការិងារិពិីគេស្ដីស្ដីការិពារិយុតិិធម៌័ដែផ្ដាក្នុប់រិសិ្ថាា ននាំដែខតុលា ឆ្នាំា ំ 

2020។ HEAL Act មានគេគ្នាលគេ�កាត់ប់នាយភាពីមិ័នគេស្ដីើើគ្នាា ខ្លាំល ំងដែផ្ដាក្នុសុ្ដីខភាពី និងប់រិសិ្ថាា នគេ�ទូូទំាំងរិ�ឋវ៉ាាសុ្ដី�នគេ�ន គេ�ើយកំ្នុណ៍ត់អាទិូភាពីគេលើ

ម្រាប់ជាជនដែ�លងាយរិងគេម្រាគ្នាះ ក៏្នុ�ូច្បាជាស្ដី��ម័ន៍ដែ�លមានប់នុុក្នុធងន់�ួស្ដីម្រាប់មាណ៍�ម័រិយៈការិប់ញូូ្ចូល Environmental Justice (EJ, ភាពីយុតិិធម៌័

ដែផ្ដាក្នុប់រិសិ្ថាា ន) គេ�ក្នុាុងស្ដីក្នុម័ើភាពីជាគេម្រាច្បាើនរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិរិ�ឋរិមួ័មាន៖ ដែផ្ដនការិយុទូធស្ថាស្ត្រស្ដី ិដែផ្ដនការិចូ្បាលរិមួ័ក្នុាុងស្ដី��ម័ន៍ និង�ំគេណ៍ើ រិការិគេធើើ

គេស្ដីច្បាក្នុី�ស្ដីគេម្រាម័ច្បាចិ្បាតិស្ដីម្រាមាប់់ការិអភិិវឌ្ឍឍថវកិា ការិចំ្បាណាយ និងការិផ្ដល់ីឬកាត់យក្នុអតាម្រាប់គេ�ជន៍គេផ្ដេងៗ។ វ៉ាជាច្បាាប់់�ំបូ់ងគេ�ក្នុាុងរិ�ឋវ៉ាាសុ្ដី�នគេ�ន

ដែ�លប់គេងើើតវធិ�ស្ថាស្ត្រស្ដីសិ្ដីម្រាម័ប់ស្ដីម្រាម័លួគេ��ម័ EJ ក្នុាុងរិដ្ឋាឋ ភិិបាលទំាំងមូ័លរិប់ស់្ដីរិ�ឋ។

 

 តើ�ើអ្វីី�ជាយុុ�ិ�ធម៌ផ៌្នែ�ែកបរិ �ស្ថាា ន?
គេក្នុើតគេច្បាញពី�និគេក្នុើតគេច្បាញពី�និយម័ន័យរិប់ស់្ដី United States Environmental Protection Agency (ទូ�ភាា ក់្នុងារិការិពារិប់រិសិ្ថាា ននៃនស្ដី�រិ�ឋអាគេម័រិកិ្នុ) HEAL 

Act កំ្នុណ៍ត់និយម័ន័យឱ្យយ EJ ថាជា “ការិម្រាប់ម្រាពឹីតិអាគេម័រិកិ្នុ HEAL Act កំ្នុណ៍ត់និយម័ន័យឱ្យយ EJ ថាជា “ការិម្រាប់ម្រាពឹីតិគេដ្ឋាយគេស្ដីើើភាពី និងការិចូ្បាលរិមួ័

គេពារិគេពីញគេដ្ឋាយអតាន័យរិប់ស់្ដីម័នុស្ដីេម្រា�ប់់រិបូ់គេដ្ឋាយមិ័ន�ិតពី�ពូីជស្ថាស្ដីន៍ ពីណ៌៍ស្ដីម័ុុរិ គេ�ើម័កំ្នុគេណ៍ើ ត ឬម្រាបាក់្នុចំ្បាណូ៍ល គេដ្ឋាយគេ�ង�ម័ការិ

អភិិវឌ្ឍឍ ការិអនុវតិ និងការិពីម្រាងឹងច្បាាប់់ វធិាន និងគេគ្នាលការិណ៍៍ប់រិសិ្ថាា ន។ ភាពីយុតិិធម៌័ដែផ្ដាក្នុប់រិសិ្ថាា នរិមួ័ប់ញូូ្ចូលការិគេដ្ឋាះស្រាស្ថាយផ្ដលប់ាះពាល់ដែផ្ដាក្នុ

សុ្ដីខភាពី និងប់រិសិ្ថាា នដែ�លមិ័នគេស្ដីើើភាពីគ្នាា គេ�ក្នុាុងច្បាាប់់ វធិាន និងគេគ្នាលការិណ៍៍ទំាំងអស់្ដីដែ�លពាក់្នុព័ីនធនឹងផ្ដលប់ាះពាល់ដែផ្ដាក្នុប់រិសិ្ថាា ន គេដ្ឋាយ

កំ្នុណ៍ត់អាទិូភាពីគេលើម្រាប់ជាជនដែ�លងាយរិងគេម្រាគ្នាះ ក៏្នុ�ូច្បាជាស្ដី��ម័ន៍ដែ�លមានប់នុុក្នុធងន់�ួស្ដីម្រាប់មាណ៍ ការិដែប់ងដែច្បាក្នុធនធាននិងអតាម្រាប់គេ�ជន៍

គេដ្ឋាយគេស្ដីើើភាពីគ្នាា  និងការិលុប់បំ់បាត់គេម្រាគ្នាះថាា ក់្នុ។”1

តើ�ើ HEAL Act �ម្រូម៌ូវឱ្យយតើធីើអ្វីី�ខ្លះះ�?
HEAL Act កំ្នុណ៍ត់ឱ្យយទូ�ភាា ក់្នុងារិរិ�ឋចំ្បានួនម្រាបំាពី�រិអនុវតិលក្នុខខណ៍ឌ តម្រាម័ូវជាក់្នុលាក់្នុនៃន EJ គេ�គេលើស្ដីក្នុម័ើភាពីរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិ។ ទូ�ភាា ក់្នុងារិទំាំងគេនះ

រិមួ័មាន Department of Agriculture (ម្រាក្នុសួ្ដីងក្នុសិ្ដីក្នុម័ើ), Department of Commerce (ម្រាក្នុសួ្ដីងពាណិ៍ជជក្នុម័ើ), Department of Ecology (ម្រាក្នុសួ្ដីង

គេអកូ្នុឡូូសុ្ដី�), Department of Health (ម្រាក្នុសួ្ដីងសុ្ដីខ្លាំភិិបាល), Department of Natural Resources (ម្រាក្នុសួ្ដីងធនធានធម័ើជាតិ), Department of 

Transportation (ម្រាក្នុសួ្ដីង�ឹក្នុជញ្ចូជូ ន) និង Puget Sound Partnership (ម្រាក្នុុម័�ុុនស្ដី�ក្នុម័ើសិ្ដីទូធិការិពារិនៃ�ស្ដីមុ័ម្រាទូពីយូជិត) ម័អនុវតិ HEAL Act បាន។ 

HEAL Act ប់គេងើើតម្រាក្នុុម័ម្រាបឹ់ក្នុា EJ។ ស្ដីមាជិក្នុម្រាក្នុុម័ម្រាបឹ់ក្នុា EJ ម្រាតូវបានដែតង�ំងគេដ្ឋាយអភិិបាលរិ�ឋ និងមានតួនាំទូ�ផ្ដីល់�ំបូ់នាំើ ន�ល់ទូ�ភាា ក់្នុងារិដែ�ល

បានកំ្នុណ៍ត់ និងទូ�ភាា ក់្នុងារិដែ�លចូ្បាលរិមួ័ទាំក់្នុទូងនឹងការិប់ញូូ្ចូល EJ គេ�ក្នុាុងស្ដីក្នុម័ើភាពីរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិ។ HEAL Act កំ្នុណ៍ត់ឱ្យយ Department of 

Health (ម្រាក្នុសួ្ដីងសុ្ដីខ្លាំភិិបាល) ប់និរិក្នុា និងគេធើើប់ច្បាូុប់ុនាភាពីជាម្រាប់ចំាំនូវដែផ្ដនទូ� Washington Environmental Health Disparities (EHD, ភាពីមិ័នគេស្ដីើើគ្នាា

ខ្លាំល ំងដែផ្ដាក្នុសុ្ដីខភាពី និងប់រិសិ្ថាា ន) នៃនរិ�ឋវ៉ាាសុ្ដី�នគេ�ន។

តើ�ើ HEAL Act កំពុុងម្រូ�ូវបានអ្វីនុវ�ិដូូចតើម៌េច? 
ច្បាាប់់គេនះកំ្នុណ៍ត់ស្ដីង់ិដ្ឋារិនៃនការិអនុវតិស្ដីម្រាមាប់់ទូ�ភាា ក់្នុងារិ គេ�ើយស្ដីើះដែស្ដីើងពីគេនល�ន និងស្ដីម្រាម័ប់ស្ដីម្រាម័ួលការិងារិ។ ម្រាក្នុុម័ការិងារិអនិរិទូ�ភាា ក់្នុងារិ EJ ម្រាតូវ

បានម្រាប់មូ័លផ្ដីុំគេដ្ឋាយ Department of Health គេ�ើម័ុ�ជួយការិងារិរិប់ស់្ដីម្រាក្នុុម័ម្រាបឹ់ក្នុា EJ និងធានាំថាមានការិស្ដីម្រាម័ប់ស្ដីម្រាម័ួលក្នុាុងចំ្បាគេណាម័ទូ�ភាា ក់្នុងារិ។ 

ម្រាក្នុុម័ការិងារិអនិរិទូ�ភាា ក់្នុងារិ និងទូ�ភាា ក់្នុងារិរិ�ឋដែ�លអនុវតិ HEAL Act នឹងគេធើើការិជាញឹក្នុញាប់់ជាមួ័យម្រាក្នុុម័ម្រាបឹ់ក្នុា EJ។

Office of the Attorney General (AGO, ការិ�ិល័យ អ�គរិ�ឋអាជាា ) បានគេម្រាជើស្ដីគេរិ ើស្ដីចូ្បាលរិមួ័អនុវតិ HEAL Act គេ�គេពីលច្បាាប់់គេនះម្រាតូវបានអនុម័័តក្នុាុង

ឆ្នាំា ំ 2021។ AGO នឹងអនុម័័តលក្នុខខណ៍ឌ តម្រាម័ូវនៃន HEAL Act គេ��ម័លំដ្ឋាប់់លំគេដ្ឋាយគេពីលគេវលានៃនច្បាាប់់គេនះ។ AGO គេប់ីជាា ប់ញូូ្ចូលគេគ្នាលការិណ៍៍ 

និងការិអនុវតិ EJ ដែ�លអនុម័័តគេដ្ឋាយម្រាក្នុុម័ម្រាបឹ់ក្នុា EJ និងម្រាក្នុុម័ការិងារិអនិរិទូ�ភាា ក់្នុងារិគេ�ក្នុាុងស្ដីក្នុម័ើភាពីរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិ។

1  RCW 70A.02.010(8)

SB 5141: The Healthy  
Environment for All (“HEAL”) Act

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5141-S2.PL.pdf?q=20211108154554
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://healthequity.wa.gov/Portals/9/Doc/Publications/Reports/EJTF%20Report_FINAL(1).pdf
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/HealthEquity/EnvironmentalJustice/EnvironmentalJusticeCouncil
https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.010


លំំដាបល់ំំតើដាយុតើពុលំតើវលានៃនចាប ់HEAL Act
HEAL Act តម្រាម័ូវឱ្យយទូ�ភាា ក់្នុងារិរិ�ឋដែ�លបានកំ្នុណ៍ត់៖

1. គេរិៀប់ចំ្បាដែផ្ដនការិចូ្បាលរិមួ័ក្នុាុងស្ដី��ម័ន៍ដែ�លជួយស្ដីម្រាម័ួល�ល់ការិចូ្បាលរិមួ័គេពារិគេពីញគេដ្ឋាយអតាន័យ និងការិចូ្បាលរិមួ័គេដ្ឋាយផុ្ទាល់រិប់ស់្ដី

ម្រាប់ជាជនងាយរិងគេម្រាគ្នាះ ក៏្នុ�ូច្បាជាស្ដី��ម័ន៍ដែ�លមានប់នុុក្នុធងន់�ួស្ដីម្រាប់មាណ៍ឱ្យយបានម្រាតឹម័នៃថងទូ� 1 ដែខក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំា ំ 2022

2. ផ្ដីល់រិបាយការិណ៍៍ម្រាប់ចំាំឆ្នាំា ំគេ�ម្រាក្នុុម័ម្រាបឹ់ក្នុា EJ ចាំប់់ពី�នៃថងទូ� 1 ដែខក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំា ំ 2022

3. ប់ញូូ្ចូលដែផ្ដនការិអនុវតិ EJ គេ�ក្នុាុងដែផ្ដនការិយុទូធស្ថាស្ត្រស្ដីរិិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិឱ្យយបានម្រាតឹម័នៃថងទូ� 1 ដែខម័ក្នុរា ឆ្នាំា ំ 2023

4. គេបាះផ្ដាយប់ញ្ចូជ �ស្ដីក្នុម័ើភាពីសំ្ដីខ្លាំន់ៗរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិដែ�លតម្រាម័ូវឱ្យយមានការិវ៉ាយតនៃម័លអំពី� EJ គេ�គេលើគេ��ទំូព័ីរិរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិ និង

ជូន�ំណឹ៍ងគេ�ប់ញ្ចូជ ិកានៃនរិ�ឋវ៉ាានិងជូន�ំណឹ៍ងគេ� Washington State Register ឱ្យយបានម្រាតឹម័នៃថងទូ� 1 ដែខក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំា ំ 2023 និងជាគេទូៀងទាំត់

ប់នុាំប់់ពី�គេនាំះ

5. គេធើើការិវ៉ាយតនៃម័លអំពី� EJ ស្ដីម្រាមាប់់ស្ដីក្នុម័ើភាពីសំ្ដីខ្លាំន់ៗរិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិ និងផ្ដីល់ឱ្យកាស្ដីឱ្យយប់គេញូ្ចូញម័តិជាស្ថាធារិណ៍ៈអំពី�ការិគេប់ីជាា ចិ្បាតិនៃន

ការិវ៉ាយតនៃម័លចាំប់់ពី�នៃថងទូ� 1 ដែខក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំា ំ 2023

6. ប់ញូូ្ចូលគេគ្នាលការិណ៍៍ EJ គេ�ក្នុាុង�ំគេណ៍ើ រិការិគេធើើគេស្ដីច្បាក្នុី�ស្ដីគេម្រាម័ច្បាក្នុាុងការិគេរិៀប់ចំ្បាថវកិា ការិផ្ដីល់មូ័លនិធិ និងការិចំ្បាណាយចាំប់់ពី�នៃថងទូ� 1 

ដែខក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំា ំ 2023

7. គេបាះផ្ដាយរិបាយការិណ៍៍អំពី�ផំុ្ទាងកិ្នុច្បាូការិម្រាប់ចំាំឆ្នាំា ំគេ�គេលើគេ��ទំូព័ីរិរិប់ស់្ដី Office of Financial Management (OFM, ការិ�ិល័យម្រា�ប់់ម្រា�ង

�ិរិញ្ចូាវតាុ) អំពី�ការិអនុវតិចំ្បាណុ៍ច្បាទូ� 3 �ល់ទូ� 6 រិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិចាំប់់ពី�នៃថងទូ� 1 ដែខក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំា ំ 2024

8. កំ្នុណ៍ត់ស្ដីក្នុម័ើភាពីសំ្ដីខ្លាំន់ៗប់ដែនាម័រិប់ស់្ដីទូ�ភាា ក់្នុងារិឱ្យយបានម្រាតឹម័នៃថងទូ� 1 ដែខក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំា ំ 2025 និង

9. ប់គេងើើតម្រាក្នុប់ខណ៍ឌ នៃនការិម្រាបឹ់ក្នុាស្ដីម្រាមាប់់កុ្នុលស្ដីម័័័នធគេដ្ឋាយមានការិស្ដីម្រាម័ប់ស្ដីម្រាម័ួលជាមួ័យរិដ្ឋាឋ ភិិបាលកុ្នុលស្ដីម័័័នធ។

ទំំនាក់ទំំនងទំ�ភ្នាែ ក់ងារិ
Manveer Sandhu (ក្នុញ្ញាា /អាក្នុនាំង)    Ellen Austin Hall (ក្នុញ្ញាា /អាក្នុនាំង)

អាក្នុវភិា�គេគ្នាលនគេ�បាយ – HEAL Act   អាក្នុម្រា�ប់់ម្រា�ងជាន់ខ័ស់្ដីដែផ្ដាក្នុគេគ្នាលនគេ�បាយ និងកិ្នុច្បាូការិខ្លាំងគេម្រា�

manveer.sandhu@atg.wa.gov      ellen.austinhall@atg.wa.gov 
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