Joint Statement
Dispute Resolution Process between HAGL company and its
subsidiaries and 11 affected villages: Muy Village, Kam Village,
Kak Village, Kanath Thom Village, Tanong Village, Malik village,
Inn village, Talao village, Peng village, Kres village and Nay village
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Banlung, Ratanakiri, Cambodia
20 July 2017

Based on the outcomes of the joint trips to the sites and meetings in
April and May, on 20 June 2017, representatives of 11 affected villages
(Muy village, Kam village, Kak village, Kanath Thom village, Tanong,
Malik village, Inn village, Talao village, Peng village, Kres village and
Nay village), NGO representatives and representatives of HAGL and its
subsidiaries had another meeting in Banlung, Ratanakiri Province, on
19 July 2017 to discuss options to address the concerns of these
villages. The meeting was facilitated by the Compliance Advisor
Ombudsman (CAO) of the International Finance Corporation (IFC).

During the meeting, representatives of HAGL made the commitments
to:
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Kanat Thom Village: return of 2 unplanted Spirit Mountains 
(Phnom Yeak Ngoc, Phnom Tangblang). A third Spirit mountain
(Phnom Yeng) will be, in principle, returned to the community
pending approval by the government, as a temporary arrangement,
the Company will allow the community access to this Spirit
Mountain.
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Tanong Village: return of one Spirit Mountain (Phnom Varl) located 
within the concession, pending approval by the government.
Regarding a second spirit mountain, Phnom Touk, the community
and company reps will jointly identify the location, and boundaries,
and discuss further.
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Muy Village: return of 4 Spirit Mountains (Phnom Patu, Phnom Lor, 
Phnom Teuy, Phnom Thmor) located within the concession,
pending approval by the government



Kam Village: return of 1 Spirit Mountain (Phnom Sakik) located
within the concession, pending approval by the government



Kak village:
- restore O’Trao stream after the rainy season in 2017, with a
specific plan for implementation to be determined at a later date.
- return of three Spirit Mountains ( Phnom Pyuong, Phnom Blang
and Phnom Tanong) pending approval by the government, the
precise location and boundaries of this area will be determined at a
later date and in collaboration with government. In the meantime
the villagers will have free 24 hour access to these Spirit
Mountains.
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Malik Village:
- regarding one Chrop area of the Villagers, the company will allow
unrestricted access to this Chrop through HAGL’s ELC. HAGL’s
guard has been instructed to allow only villagers from Malik to
access this Chrop.
- consider the return of part of one Spirit Mountain (Phnom Pinh)
back to the community pending approval by the government
- allow unrestricted access to the forest to Malik villagers through
the company’s gate and road
- open the “head” of O’Tok Ton stream which site will be located
by the community in conjunction with HAGL, with the
implementation plan to be agreed upon at a later date.
- fix the roads (from Katae village to Kanat village boundary) “as
good as they can be” until the company’s financial situation
improves. The repairs will be done in consultation with community
representative in advance.
- restore O’Phakol stream which was filled with debris from the land
clearance. The exact location will be identified later, jointly by the
community and the company, with the implementation plan to be
agreed upon at a later date.
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Inn Village:
return of one Spirit Mountain (Phnom Yeng), pending the
approval of the government. The precise location and
boundaries of this area will be determined at a later date
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the company will allow the community to expand another 1.5
hectares to the existing Burial Ground which is located in
HAGL’s concession for exclusive use with precise location and
boundary to be determined at a later date, pending government
approval. In the event that the Government approves bigger
area the company will abide.

កប់ស្ពផ្ដលមៃរសាប់នាលពលបច្ចុបបៃន លៅកនុងបរលវ
ិ
ហ៊ងអាៃយឡាយ

ស្មបទៃដីលស្ដាកច្
ិ ចរបស្់រកុមហ៊ុ ៃ

ស្រមប់ផ្តលរបើរបាស្់កុ ងលគ្នលបំ
ន

លដាយទ្ីតាង
ំ ៃិងរពំរបទ្ល់ជាក់លក់ៃឹងរតូវកំ

ងកប់ស្ពផ្តមួយមុែបុលណា
ណ ៉ះ

ត់តាមលរកាយ ៃិង រង់ចកា
ំ រអៃុម័តពី

រដាាភបា
ិ លអងផ្ដរ។ កនុងករ ី ផ្ដលរដាាភិបាលអៃុម័តអតល់នអទដីធំជាងលៃ៉ះ រកុមហ៊ុៃៃឹង
លគ្នរពតាមលស្ច្កតីស្លរមច្របស្់ រដាាភិបាល។

restore gradually O’ Sao stream, with the implementation plan
to be agreed upon at a later date.

- សាតរអូលៅលឡង
ច្
ិ
ើ វញបៃត
ិ មតងៗ លដាយផ្អៃការអៃុ វតតៃង
ឹ រតូវឯកភាពគ្ននលៅលពលលរកាយ។


Talao Village:
return of one Spirit Mountain (Phnom Dong Katae) with precise
location and boundary to be determined at a later date, pending
government approval.
cooperate with local Villagers to construct a dyke which is big
enough to be used as a road to restrict sand eroding into
nearby rice paddies, with a specific plan for implementation to
be determined at a later date.
allow unrestricted access to a company road which enables
Villagers to access rice paddies until the dyke is built.

ភូមតា
ិ ឡាវ ៖

Peng Village:
- return of one Spirit Mountain (Phnom Kreng) pending government
approval. The precise location and boundaries to be determined at
a later date with government collaboration.
- restore two streams after the rainy season in 2017 (one of them
O’Chae stream, the other to be identified jointly by community and
company), with a specific plan for implementation to be determined
at a later date

ភូមផ្ិ ពង ៖



- របគល់រតឡប់មកវញៃូ
វភនំអារកសច្ំៃួៃ១
ិ
ជាក់លក់ៃឹងរតូវកំ

(ភនដ
ំ ងកាផ្ត

លដាយទ្តា
ំ
ី ង

ៃង
ិ

រពំរបទ្ល់

ត់លៅលពលលរកាយ ៃិង រង់ចកា
ំ រអៃុម័តពីរដាាភបា
ិ ល។

- ស្ហការជាមួយអនកភូមក
ន
ែនងទ្ំៃប់ ផ្ដលមៃទ្ំហំធំលមមអាច្លរបើរបាស្់ ជា
ិ ុ ងការសាងស្ង់
អលូវបាៃលដើមបក
ី ុំឱ្យែាច្់ហូរលរច៉ះច្ូ លលៅកនុងផ្រស្ផ្ដលស្ថិតលៅជិតលនា៉ះ
អៃុវតតៃង
ឹ រតូវកំ

ត់លៅលពលលរកាយ។

- អៃុញ្ហញតឱ្យអនកភូមអា
ល
រកុមហ៊ុៃ
ិ ច្លរបើរបាស្់អូ វរបស្់

លដើមបលី ធវើដំល

បាៃ រហូតដល់ លពលផ្ដលែនងទ្ំៃប់លៃ៉ះរតូវបាៃសាងស្ង់រច្
ួ រល់។

- របគល់រតឡប់មកវញៃូ
វភនំអារកសច្ំៃួៃ១ (ភនំផ្រគង
ិ

ច្ំលពា៉ះទ្តា
ំ ៃង
ី ង
ិ រពំរបទ្ល់ ជាក់លក់ ៃង
ឹ រតូវកំ
ជាមួយរដាាភបា
ិ ល។

លដាយផ្អៃការ

ើ រលៅផ្រស្របស្់ពួកលគ

លដាយរង់ចកា
ំ រអៃុម័តពីរដាាភិបាល។
ត់តាមលរកាយ លរកាមកច្
ិ ចស្ហការ

- សាតរលឡើងវញៃូ
វអូច្ំៃួៃ២ លរកាយរដូវវស្ាកនុងឆ្ន២
ំ ០១៧ (កនុងលនា៉ះ អូមយ
ួ មៃល្ម៉ះ
ិ
អូផ្ច្ លដាយផ្ឡក ច្ំលពា៉ះអូមយ
ួ លទ្ៀត ស្ហគមៃ៍ ៃិង រកុមហ៊ុៃៃឹងលធវើការកំ
ច្ំផ្

កឯផ្អៃការអៃុ វតតជាក់លក់ៃឹងរតូវកំ

ត់លៅលពលលរកាយ។

ត់រម
ួ គ្នន



Kres Village:
- return one Spirit Mountain (Phnom Yeak Chrong - known as
husband and wife) pending government approval, with the precise
location and boundaries to be determined at a later date.
- continue to honor an earlier agreement for the Villagers to be
granted unrestricted access to a Chrop area.



ភូមលិ រក៉ះ ៖

- របគល់រតឡប់មកវញៃូ
វភនំអារកសច្ំៃួៃ១
ិ

(ភនំយកសរច្ូង

ផ្ដលលគសាគល់ថាជាភនប
ំ តីរបពៃធ

លដាយរង់ចកា
ំ រអៃុម័តពីរដាាភបា
ំ ៃិងរពំរបទ្ល់ ជាក់លក់
ិ ល។ លដាយផ្ឡក ច្ំលពា៉ះទ្ីតាង
ៃឹងរតូវកំ

ត់តាមលរកាយ។

- បៃតអៃុវតតកច្
ិ ចរពមលរពៀងកៃលងមកផ្ដលអៃុញ្ហញតឱ្យអនកភូមអា
ិ ច្ច្ូលលៅបរលវ
ិ

រច្ប់

លដាយលស្រ។
ី




Nay Village:
- return of one Spirit Mountain (Phnom Kinh, partially planted with
jack fruit) pending government approval, with precise location and
boundaries to be determined at a later date.
- restore one Chrop near Nay stream after the rainy season, with
the precise implementation plan to be determined at a later date.
- restore O’Mas stream after the rainy season, with the precise
implementation plan to be determined and agreed upon at a later
date.
- regarding the Burial grounds planted with jack fruits, if the
government confirms this is the actual Burial Grounds, the company
will return with precise location and boundaries to be determined at
a later date.
- unrestricted access through company’s road (200 meters from
O’Nay stream to boundary of Tanong Village)
- unrestricted access through company gate.
- The provincial Government has allowed villagers to plant crops
near O’Mas stream and within the company’s ELC (within buffer
zone) having no objection from the company.

ភូមណា
យ៖
ិ

- របគល់រតឡប់មកវញៃូ
វភនំអារកសច្ំៃួៃ១ (ភនគ
ំ ិញ ផ្ដលបាៃដាំែុ លមួ
ន
យផ្អនក លដាយរង់ច ំ
ិ
ការអៃុម័តពរី ដាាភបា
ំ ៃង
ិ ល។ លដាយផ្ឡក ច្ំលពា៉ះទ្តា
ី ង
ិ រពំរបទ្ល់ ជាក់លក់ ៃង
ឹ រតូវ
កំ

ត់តាមលរកាយ។

- សាតរលឡើងវញៃូ
វរច្ប់មួយកផ្ៃលងផ្ដលស្ថិតលៅផ្កបរអូណាយ លរកាយរដូវវស្ា លដាយផ្អៃការ
ិ
អៃុវតតជាក់លក់ៃឹងរតូវកំ

ត់តាមលរកាយ។

- សាតរលឡង
វអូមស្់ លរកាយរដូវវស្ា លដាយផ្អៃការ អៃុវតតជាក់លក់ៃង
ិ
ើ វញៃូ
ឹ រតូវកំ
ៃិង ឯកភាពតាមលរកាយ។

- ច្ំលពា៉ះនអទដីកប់ស្ពផ្ដលបាៃដាំដុ៉ះែនុររួច្រល់ របស្ិៃលបើរដាាភបា
ិ លបញ្ហាក់ថានអទដីលៃ៉ះ គឺជា
នអទដីកប់ស្ពរបាកដផ្មៃ
ជាក់លក់ៃង
ឹ រតូវកំ

រកុមហ៊ុៃៃឹងរបគល់ជូៃវញ
ិ

ត់តាមលរកាយ។

- អៃុញ្ហញតឱ្យអនកភូមអា
ិ ច្លធវដ
ើ ំល

អូណាយ លៅរពំរបទ្ល់ភូមតា
ិ

លដាយទ្ីតាង
ំ

ៃិង

ើ រឆ្លងកាត់តាមអលូវរបស្់រកុមហ៊ុៃបាៃ

- អៃុញ្ហញតឱ្យអនកភូមអា
ិ ច្ឆ្លងកាត់តាមរច្កទវរអលូវរបស្់រកុមហ៊ុ ៃលដាយលស្រ។
ី
- រដាាភបា
ំ ុ៉ះដំណាំផ្កបរអូមស្់
ិ លថានក់លែតតបាៃអៃុញ្ហញតឱ្យអនកភូមដា
ិ ដ
ស្មបទៃដីលស្ដាកច្
ិ ចរបស្់រកុមហ៊ុៃ

(លៅកនុងតំបៃ់រទ្នាប់អូ

រពំរបទ្ល់

(២០០ផ្មរតពី

ង។

ការជំទស្់ អលវី ឡយ
ើ ។

Restore all water sources affected by the company as agreed to in
Siem Reap in September 2015.

ត់

លៅកនុងបរលវ
ិ

លដាយរកុមហ៊ុៃគ្នមៃ

សាតរលឡង
វរល់ របភពទ្ក
ិ
ើ វញៃូ
ឹ ផ្ដលបាៃរងអលប៉ះពាល់លដាយសាររកុមហ៊ុៃ ដូច្បាៃឯកភាព
លៅរកុងលស្ៀមរប កនុងផ្ែកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥។

Repair roads and bridges, as per earlier agreement reached in Siem
Reap in September 2015, with work to resume at the end of the rainy
season. The company has implemented the repair of road and bridges
along Tanong, Kak, Talao, Inn Villages in May. The repair work includes
access roads for villages, and happened in consultation with the
community representatives.

ជួស្ជុលអលូវ ៃង
ំ ០១៥
ិ សាពៃ ដូច្បាៃឯកភាពកៃលងមកលៅរកុងលស្ៀមរប កនុងផ្ែកញ្ហញ ឆ្ន២
ផ្ដលការងារជួស្ជុលលៃ៉ះៃឹងរតូវលធវើបៃតលទ្ៀតលៅដំណាច្់រដូ វវស្ាលៃ៉ះ។
រកុមហ៊ុ ៃបាៃអៃុវតត

Any support or contribution by the company related to the maintenance
of Spirit Mountains mentioned above will be discussed later.

រល់ការឧបតថមភ ឬ វភាគទៃព
នំ រកសដូច្មៃ
ិ
ីភាគរី កុមហ៊ុៃ ផ្ដលទក់ទ្ងលៅៃង
ឹ ការផ្ងទំភអា

The location, size and boundaries of Spirit Mountains and burial
grounds mentioned above will be identified jointly by the communities
and HAGL and with the support and approval of the government of
Ratanakiri to do demarcation, mark with the poles, and issue the
certificates.

ច្ំលពា៉ះទ្តា
ំ ទ្ំហំ ៃង
ំ រកស ៃង
ី ង
ិ រពំរបទ្ល់នៃភនអា
ិ កផ្ៃលងកប់ស្ព ដូច្មៃលរៀបរប់ខាងលលើ

Return permanently to the dialogue process after the previous period of
absence caused by the company’s financial difficulties, and engage in
good faith negotiations to implement in full the commitment made by
HAGL in Siem Reap in September 2015

វលរតឡប់
មកច្ូលរួមដំល
ិ

ការងារជួស្ជុ លអលូវ ៃិងសាពៃ ផ្ដលឆ្លងកាត់ភូមតា
ិ
កនុងផ្ែឧស្ភាកៃលងមកលៃ៉ះ។

ការងារជួស្ជុ លលៃ៉ះ

-------------

រួមមៃការជួស្ជុ លអលូវលធវើដំល

ើ រស្រមប់

បណា
ត ភូមនា
ិ នា ៃង
ិ លធវលើ ឡង
ើ លដាយមៃការពិលរគ្ន៉ះលយបល់ ជាមួយអនកតំណាងស្ហគមៃ៍។

លរៀបរប់ខាងលលើ ៃង
ឹ រតូវយកមកពភា
ិ កាលៅលពលលរកាយ។

ៃឹងរតូវកំ

ត់រម
ួ គ្ននលដាយស្ហគមៃ៍ ៃិង រកុមហ៊ុៃហ៊ងអាៃយឡាយ លដាយមៃការកិច្ចគ្នរំ ទ្

ៃិងការអៃុម័តពីរដាាភិបាលលែតតរតៃគិរ ី កនុងការកំ

ត់រពំរបទ្ល់

លបា៉ះបលងាគល

វញ្ហ
ិ ញ បៃបរតបញ្ហាក់ជូៃ។

ៃិង

អតល់

ិ
ើ រការស្ៃទនាវញជាអច្
ិន្ៃតយ៍ លរកាយលពលអវតតមៃកៃលងមក ផ្ដល

បណា
ត លពកា
ី រលំ បាកផ្អនកហិរញ្ញ វតថុរបស្់រកុមហ៊ុៃ ៃង
ិ ច្ូ លរួមលៅកនុងការច្រចរលដាយស្ុ ច្រត
ិ
លដម
ើ បអ
ី ៃុវតតឱ្យបាៃលពញលលញៃូ វការលបតជាាច្ត
ិ ត
កនុងផ្ែកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥។

The parties will work in cooperation with the Government of Ratanakiri
Province to implement the return of the Spirit Mountains and burial
grounds mentioned above. These commitments represent an important
step on the way to addressing the communities’ concerns. The parties
are committed to continuing to work together through the CAO
facilitated mediation process to address the remaining concerns and
land issues of the community.
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