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

Healthy Environment for All Act (HEAL, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਿਣ ਐਕਟ), ਰਿਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ HEAL Act ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਨੰੂ 2021 ਰਵੱਚ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਡ Revised Code of Washington (RCW, ਵਾਰ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਰਿਤ ਕੋਡ) 70A.02 ਹੈ। 
ਇਹ ਕਨੰੂਨ ਅਕਤੂਬਿ 2020 ਰਵੱਚ ਵਾਤਾਵਿਣ ਰਨਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿ ੇਵਿੋਂ ਹੋਂਦ ਰਵੱਚ ਆਇਆ। HEAL Act ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਪੂਿ ੇਵਾਰ਼ੰਗਟਨ ਿਾਿ ਰਵੱਚ ਵਾਤਾਵਿਣ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ Environmental Justice (EJ, ਵਾਤਾਵਿਣ ਰਨਆਂ) ਨੰੂ 
ਕਈ ਿਾਿ ਏਿੰਸੀ ਗਤੀਰਵਿੀਆ ਂਰਿਵੇਂ ਰਕ: ਿਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਟ ਦੇ ਰਵਕਾਸ, ਖਿਚ,ੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ 
ਿਾਂ ਿੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਕੇ, ਕਮਜੋਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਜਆਦਾ ਬੋਝ ਝੇਲ ਿਹ ੇਭਾਈਚਾਿੇ ਨੰੂ ਤਿਿੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ਼ੰਗਟਨ 
ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਕਨੰੂਨ ਹੈ ਿ ੋਿਾਿ ਸਿਕਾਿ ਰਵੱਚ EJ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਭਿੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਣਆ ਹੈ।
 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆ ਂਕੀ ਹੈ?
United States Environmental Protection Agency (ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਿ ਦੀ ਵਾਤਾਵਿਣ ਸੁਿੱਰਖਆ ਏਿੰਸੀ) ਦੀ ਪਰਿਭਾ਼ਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, HEAL Act 
EJ ਨੰੂ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕਿਦਾ ਹੈ - "ਵਾਤਾਵਿਣ ਸੰਬੰਿੀ ਕਨੰੂਨਾਂ, ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਵਕਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਰਵੱਚ ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਿਾ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਿਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਨਿਪੱਖ ਰਵਵਹਾਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਿਥਪੂਿਨ 
਼ਮੂਲੀਅਤ" ਵਾਤਾਵਿਨ ਰਨਆਂ ਰਵੱਚ ਕਮਜੋਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਜਆਦਾ ਬੋਝ ਝੇਲ ਿਹ ੇਭਾਈਚਾਿੇ ਨੰੂ ਤਿਿੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਿਾਬਿ ਵੰਡ 
ਕਿਕੇ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਦੂਿ ਕਿਕੇ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਕਨੰੂਨਾਂ, ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਅਸੰਤੁਰਲਤ ਵਾਤਾਵਿਣ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਨਰਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”1

HEAL Act ਲਈ ਨਕਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
HEAL Act 7 ਿਾਿ ਏਿੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਏਿੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆ ਂਲਈ ਖ਼ਾਸ EJ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਿੰਸੀਆਂ Department of 
Agriculture (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਵਭਾਗ), Department of Commerce (ਵਣਿ ਰਵਭਾਗ), Department of Ecology (ਵਾਤਾਵਿਣ ਰਵਭਾਗ), Department 
of Health (ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ), Department of Natural Resources (ਕੁਦਿਤੀ ਸਿੋਤ ਰਵਭਾਗ), Department of Transportation (ਆਵਾਿਾਈ 
ਰਵਭਾਗ) ਅਤੇ Puget Sound Partnership (ਰਪਊਿੇਟ ਸਾਊਂਡ ਪਾਿਟਨਿਰ਼ਪ) ਹਨ। ਹੋਿ ਏਿੰਸੀਆਂ HEAL Act ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
HEAL Act EJ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਦਾ ਹੈ। EJ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਦੱਸ ਗਵਿਨਿ ਵੱਲੋਂ  ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਏਿੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆ ਂਰਵੱਚ EJ 
ਨੰੂ ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਕਵਿ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। HEAL Act Department of Health (ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ) ਨੰੂ 
Washington Environmental Health Disparities (EHD, ਵਾਰ਼ੰਗਟਨ ਰਵੱਚ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੀਆਂ ਰਸਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ) ਦੇ ਮੈਪ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣ ਅਤੇ 
ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਿਨਾ ਿਾਿੀ ਿੱਖਣ ਲਈ ਰਨਿਦੇ਼ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।

HEAL Act ਿੰੂ ਨਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ? 
ਇਹ ਕਨੰੂਨ, ਏਿੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਮਆਿੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕੰਮ ਰਵੱਚ ਤੇਜੀ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਬਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰ਼਼ ਕਿਦਾ ਹੈ। EJ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਸਮਿਥਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਏਿੰਸੀਆਂ ਰਵਚਕਾਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Department of Health ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ EJ ਅੰਤਿ-ਏਿੰਸੀ ਕਾਿਿਸਮੂਹ ਨੰੂ 
ਆਯੋਰਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। HEAL Act ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿ ਿਹ ੇਅੰਤਿ-ਏਿੰਸੀ ਕਾਿਿਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਾਿ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੁਹਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ EJ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ 
ਕਿਨਗੇ।

ਿਦੋਂ 2021 ਰਵੱਚ ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ Office of the Attorney General (AGO, ਅਟਾਿਨੀ ਿਨਿਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਿ) ਨੇ HEAL Act ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ 
ਲਈ ਇਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। AGO ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ HEAL Act ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿੇਗਾ। AGO, EJ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 
ਅੰਤਿ-ਏਿੰਸੀ ਕਾਿਿਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ  ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਏਿੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆ ਂਨਾਲ ਏਕੀਰਕ੍ਰਤ ਕਿਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ।

1  RCW 70A.02.010(8)

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://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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.010


HEAL Act ਦੀ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ
HEAL Act ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਿੀਨ ਿਾਿ ਏਿੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

1. 1 ਿੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਕਮਜੋਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਜਆਦਾ ਬੋਝ ਝੇਲ ਿਹ ੇਭਾਈਚਾਿੇ ਨੰੂ ਅਿਥਪੂਿਨ ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰਸੱਿੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਿਾ ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਿਨਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿਨਾ;

2. 1 ਸਤੰਬਿ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਕੇ, EJ ਕੌਂਸਲ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ;
3. 1 ਿਨਵਿੀ, 2023 ਤੱਕ ਏਿੰਸੀ ਦੀਆਂ ਿਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਰਵੱਚ EJ ਲਾਗੂਕਿਨ ਯੋਿਨਾ ਨੰੂ ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ;
4. 1 ਿੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਏਿੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ EJ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਏਿੰਸੀ 

ਕਾਿਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਰ਼ਤ ਕਿਨਾ ਅਤੇ Washington State Register ਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਕਿਨਾ;
5. 1 ਿੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਼ੁਿੂ ਕਿਕੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਏਿੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਲਈ EJ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰਨਿਿਾਿਨਾਂ 'ਤੇ ਿਨਤਾ ਨੰੂ 

ਰਟੱਪਣੀ ਕਿਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ;
6. 1 ਿੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਼ੁਿੂ ਕਿਕੇ, ਬਿਟ ਬਣਾਉਣ, ਫੰਡ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਖਿਰਚਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਰਵੱਚ EJ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਼ਾਮਲ 

ਕਿਨਾ;
7. 1 ਸਤੰਬਿ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਕੇ, ਆਈਟਮ 3-6 ਦੇ ਏਿੰਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਸੰਬੰਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡੈ਼ਬੋਿਡ ਰਿਪੋਿਟ ਨੰੂ Office of Financial 

Management (OFM, ਰਵੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਿ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ਼ਤ ਕਿਨਾ;
8. 1 ਿੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਵਾਿੂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਏਿੰਸੀ ਕਾਿਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪਰਿਭਾਰ਼ਤ ਕਿਨਾ; ਅਤੇ
9. ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਕਾਿਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਬਠਾ ਕੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਲਾਹ-ਮ਼ਵਿੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿਨਾ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
Manveer Sandhu (ਮਰਹਲਾ)    Ellen Austin Hall (ਮਰਹਲਾ)
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