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In January 2016, a joint trip to Kachout and Ket villages was កលពែី ខមក
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ំ ០១៦ មនដំេណើរទស នកិចចរម
ួ គនមួយេទកន់ភូមក
ិ ជូត និង
conducted with the participation of company and community ភូមេិ កត េ យមនករចូលរួមព្រី កុមហ៊ុន នង
ងសហគមន៍ អងគករមន
ិ អនកតំ
ិ ែមន
representatives, their NGO advisors, relevant government រ ្ឋ ភបលែដលជទ្របក របស់ពក
ួ េគ ម្រន្តរ ្ឋ ភបលពក់ពន
័ ធ នង ករយល័យសុ េអអូ។
officials and the CAO. Following the joint mapping exercise, and

as demonstrated by HAGL’s (Hoang Anh Oyadav’s) current
Economic Land Concession (ELC) map, which was officially
granted on 06 July 2015 and signed by the Provincial Governor of
Ratanakiri Province, the Head of Land Management, Urban
Planning and Construction Department and the Measuring Team
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Leader,the parties confirm that the lands of customary use of the ្របៃពណី
villages of Kachout and Ket are now located outside the យ៉

យ។

មែបបវធន
ិ

សថិតេនេ្រក្រពំ្របទល់សមបទនដេី សដ្ឋកច
ិ ចបចចុបបននរបស់្រកុមហ៊ុនហ៊ង

ញ់

boundaries of HAGL’s current ELC.
HAGL and the villages of Ket and Kachout are continuing ្រកុមហ៊ុនហ៊ង ញ់ យ៉
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discussions, through the CAO-facilitated mediation, in relation to ករស្រមបស្រមួលេ ះ្រ យវ ិ ទេ យករយល័
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other agreements made in Siem Reap in September 2015, ដៃទេទៀតែដលបនេធ្វេើ ឡើងកនុងេខត្តេសៀម ប កលពែី ខកញញ ឆន២
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including on the issues of preparation and restoration of damaged បញ្ហជួសជុល នង
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roads, bridges and affected water sources; agreement on a longterm grievance mechanism; and to support these communities in
their request to obtain communal land title.
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