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On 6 July 2015, representatives and advisors of the following 3 

affected villages: Dal Village, Nhang Village and Kachork Village, and 

representatives of HAGL and its subsidiaries had a meeting in 

Banlung, Ratanakiri Province, regarding the Individual Village 

Demands.  

 

HAGL’s representative officially confirmed in the meeting that locations 

and boundaries of concessions of its rubber plantation are not relevant 

to Dal Village, Kachork Village and Nhang Village. HAGL confirmed 

that they do not have any relationship, including procurement or 

supply, with Cheachanrith Company, CheangLy Company, Company 

72 and 7 Makara Company.  

 

HAGL also confirmed that they do not work with any of these 

companies which have been reportedly involved in the development of 

the areas used and occupied by the above-mentioned Villages.   

On 20 July 2015, HAGL made a commitment in writing to not be 

involved in the development of the areas used and occupied by Dal, 

Nhang or Kachork Villages in the future in any way (whether directly, 

by association with or investment in other companies). 

The text of the letters of response from HAGL is attached to this Joint 

Statement.  
Having issued these letters, the three affected villages, Dal, Nhang 

and Kachork will no longer be a part of the current CAO Dispute 

Resolution process.   

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
េតពីីដំសណើ រការស ោះស្រាយវិវាវ រវាងស្រក្ុមហ ៊ុនហ៊ុងអាញយ់ាឡាយ 
និងស្រក្ុមហ ៊ុនប៊ុស្ររេមព័នធ និងភូមិ  លភ់ូមិ ញ៉ា ង និងភូម ិកាចក្់ 

ក្រុងបានលុង ខេត្តរត្នគិរ ីក្រះរាជាណាចក្ររម្ពុជា 
ថ្ងៃទ២ី០  ខេររកដា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

នៅថ្ថៃទី៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៥ អនកតាំណាងប្បជាពលរដ្ឋថ្នភូមរិងផលប ៉ះពាល់ចាំនួន ៣ ថ្ន
ប្កុមទី១ ដូ្ចជាភូមដិាល់ ភុម ិញ ង និង ភូមកិាចក ់ទីប្បឹការបស់ពួកនេ និង អនកតាំណាង ប្កុម
ហ ុន HAGL និង ប្កុម ហ ុន បុប្តសមពន័ធ បានជួប ប្បជុាំនៅ ប្កុងបានលុង នែតតរតនេីរ ីទាកទ់ង
នឹងការទាមទាររបស់ភូមនិីមយួៗ។ 
អនកតាំណាង ប្កុមហ ុនហងអាញ់យ ឡាយ បានបញ្ជា កជ់ាផលូវការថា ទីតាំងដាាំដ្ាំណាាំនៅ ស ូរបស់នយើង 
និង ប្ពាំប្បទល់ (ដី្) សមបទានមនិពាកព់នធនឹ័ងភូមកិនុង ប្កុមទី១ រមួមានភូម ិដាល ភូមកិាចក ់និងភូម ិញ 
ងនទ ។ ប្កុមហ ុនហងអាញ់យ ឡាយបញ្ជា កថ់ាប្កុមហ ុនមនិមានទាំនាកទ់ាំនងរមួទាាំងលទធកមម ជាមយួប្កុម
ហ ុន ជាចានរ់ទិធ ប្កមុ ហ ុន ជាង លី ប្កមុហ ុន៧២ ប្កមុហ ុនប្បាាំពីរមករានឡើយ។ 
ប្កុមហ ុនហងអាញ់យ ឡាយកប៏ានបញ្ជា កផ់ងខដ្រថា ប្កុមហ ុនមនិនធវើការជាមយួ ប្កុមហ ុន ណាមយួកនុង 
ចាំណាម ប្កុមហ ុន ទាាំងនន៉ះ ខដ្លប្តូវបានរាយការណ៍ថាពាកព់ាននឹ់ងការអភវិឌ្ឍន ៍ នៅកនុងតាំបនខ់ដ្ល
នប្បើប្បាស់និងកានក់ាប់នដាយភូមខិដ្លបាននរៀបរាបខ់ាងនលើនឡើយ ។ 
នៅថ្ថៃទី២០ខែកកកដាឆ្ន ាំ២០១៥ប្កុមហ ុន HAGLបាននធវើការនបតជាា ចិតតជាលាយលកខណ៍អកសរណ៍
ថាមនិពាកព់ន័ធនឹងការអភវិឌ្ឍនន៍ៅកនុងតាំបនខ់ដ្លនប្បើប្បាស់និងកានក់ាបន់ដាយភូម ិដាល ភូមកិា
ចក ់ និងភូម ិ ញ ងនៅនពលអនាេតនឡើយនទា៉ះនដាយាវធីិណាកន៏ដាយ(នទា៉ះបីនដាយផ្ទទ ល់កត ី នដាយ
សមាេម ឬការវនិិនយាេនៅកនុងប្កុមហ ុនដ្ថ្ទនទៀតកតី) 
 អតថបទថ្នលិែិតនឆលើយតបរបស់ប្កុមហ ុនហងអាញ់យ ឡាយមានភ្ជា បជ់ាមយួនឹងនសចកតីខថលង ការណ៍ រមួ
នន៉ះ។  
នដាយបាននចញលិែិតនន៉ះ ភូមរិងផលប ៉ះពាល់ចាំននួ ៣ ថ្នប្កុមទី១ ខលងជាខផនកថ្ន ដ្ាំនណើ រការនដា៉ះ 
ប្ាយវវិាទតមរយៈការយិាល័យ CAO នទៀតនហើយ។  

 


