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On 15-16 September 2015, community representatives of three 

villages within Hoang Anh Gia Lai (HAGL) economic land 

concessions but not yet affected (Ket Village, Nay Village and 

Kachout Village), company representatives of HAGL including 

representatives of its subsidiaries (Heng Brothers, CRD, and 

Hoang Anh Oyadav), NGO advisors, and observers held a 

meeting in Siem Reap Province.  

 

HAGL representatives officially confirmed in a presentation to 

these villages the agreement contained in a letter dated 7 

September 2015 signed by the CEO of HAGL.  HAGL agreed to 

not clear, develop, interfere, encroach upon or impact the land of 

Kachout Village, Ket Village and Nay Village, including lands they 

customarily use and access, in any way, now or in the future 

(whether directly, by association with or investment in other 

companies).  Further significant commitments were made by 

HAGL in this letter which is attached to this Joint Statement.   

 

Additional agreements were reached between HAGL and Ket, 

Nay and Kachout villages on 16 September 2015, including: 

 

(i) Agreement to take steps towards implementation of 
the agreements that were made in the letter dated 7 
September 2015 (including a joint mapping and 
demarcation process);  and 

(ii) Agreement by HAGL to adopt an operational 
grievance mechanism in relation to their rubber 
plantation operations in Cambodia. 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
េតពីីដំសណើ រការស ោះស្រាយវិវាវ រវាងស្រក្ុមហ ៊ុន   អាញយ់ាឡាយ 

និងស្រក្ុមហ ៊ុនប៊ុស្ររេមព័នធ     អ្នក្រំណាងស្របជាពលរដឋ នន    ភូមសិក្រ ភូមណិាយ 
និងភូមកិាជូរ) 

នៅនេត្តន ៀមរាប ព្រះរាជាណាចព្ររមពជុា 
ថ្ងៃទ១ី៦  ខេរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

នៅថ្ថៃទី១៥-១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ អ្នកតាំណាងប្បជាពលរដឋ  ភូមចិាំនួន ៣ ខដលស្ថិត នៅកនុង 
ដីស្មបទាននស្ដឋកិចចរបស់្ប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយ ប៉ាុខនែមនិទាន ់   បានប៉ា៉ះពាល់នៅន ើយ (មាន
ភូមនិកត ភូមណិាយ ភូមកិាជូត)  អ្នកតាំណាងប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយ       ប្កុមហ ុន បុប្ត 
ស្មពន័ធ (នហងប្បាឌរ័ សីុ្អ្រឌី និង   អាញ់អ្ូយ៉ា ដាវ) អ្ងគការតាំណាងជាទីប្បឹកា និងអ្នកស្នងេត 
ការណ៍ បានជួបប្បជុាំនៅនែតែនស្ៀមរាប ។ 
 
អ្នកតាំណាងប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយ បានបញ្ញា កជ់ាផលូវការ        បង្ហា ញដល់អ្នកភូមទិាាំងនន៉ះ 
នូវការប្ពមនប្ពៀងដូចមានខចងនៅកនុងលិែិតចុ៉ះថ្ថៃទី ៧ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ ខដលនាយកប្បតិបតែិប្កុមហ ុន 
បានចុ៉ះហតថនលខា ។ ប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយ បានយល់ប្ពមថានឹងមនិឈូស្ឆ្យ អ្ភវិឌឍន ៍ នប្ជៀត 
ខប្ជក ទន្ទ្នាា នយក ឬ ប៉ា៉ះពាល់ដល់ដីរបស់្ភូមកិាជូត ភូមនិកត និងភូមណិាយ រមួ  ដីខដល ស្ហគមន ៍
ទាាំងនន៉ះនប្បើប្បាស់្ និង នចញចូលតាមទាំននៀមទមាល បប់្បថ្ពណី នទា៉ះនដាយវធីិណាកន៏ដាយ នានពលបចចុបបនន 
ឬអ្នាគត (នទា៉ះ  នដាយផ្ទា ល់ នដាយស្ហការជាមយួ ឬ វនិិនយគកនុងប្កុមហ ុននផេងកន៏ដាយ) ។ 
ការនបែជាា ចិតែឯនទៀត ខដលបាន នធវើន ើងនដាយប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយកនុងលិែិតនន៉ះ មានភ្ជា បជ់ាមយួ 
នឹងនស្ចកែីខថលងការណ៍ រមួនន៉ះ ។ 
 
ការប្ពមនប្ពៀងបខនថមនទៀត ប្តូវបាននធវើន ើងរវាងប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយ និងភូមនិកត ភូមណិាយ 
និងភូមកិាជូត នៅថ្ថៃទី ១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ រមួមាន ៖ 
(១) ការប្ពមនប្ពៀង       ឈានជាំហាននៅរកការអ្នុវតែនកិ៍ចចប្ពមនប្ពៀងខដលបាននធវើន ើងនៅ កនុងលិែិត 



  

In the meetings in Siem Reap, the parties are continuing to 

discuss resolution of the grievances of 11 villages that have 

already been affected.  

 

 

ចុ៉ះថ្ថៃទី ៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ (រមួទាាំងដាំនណើ រការនធវើខផនទីនិង  ណតប់្ពាំប្បទល់រមួគ្នន  )និង 
(២) ការប្ពមនប្ពៀងនដាយប្កុមហ ុន   អាញ់យ៉ា ឡាយ កនុងការបនងេើតយនែការបណែឹ ង      ពាកព់នធនឹ័ង 
ការនធវើ              នៅស្ ូ          កនុងប្បនទស្កមពុជា ។ 
នៅកនុងកិចចប្បជុាំនធវើន ើងនៅនែតែនស្ៀមរាប គូភ្ជគី បនែពិភ្ជកានដា៉ះប្រាយយបណែឹ ងរបស់្ភូមចិាំននួ ១១ ខដល 
បានប៉ា៉ះពាល់រចួនហើយ ។ 
 
 

 


