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VVttuuPPUUttmmhhnn††rraayyFFmmµµCCaattiiffIIµµ@@eennHH  EEddlleeKKeehhAAffaa  <<ssflflUUNNaammII>>  ……
<<PP~~MMrrllkkbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayykkaarrrrJJÇÇËËyyEEppnnddII>>  VVnnbbMMpp¬¬aajjGGaayyuuCCIIvviittmmnnuussßß
ss¬¬ËËtt®®ttgg''yy""aaggee®®ccIInneennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''GGaassIIuuxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__  eeFFII√√
[[xxMM∆∆¨®̈®bbeemmIIKKiittGGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''FFmmµµCCaattiidd**mmhhaarrnnIIÊÊGGssççaarr¥¥eennHH  ..  xxMM∆∆¨B̈BMMuuGGaaccCCYYyy
GGII√√VVnneeTT      ee®®kkAAGGMMBBIIee®®bboobbeeFFoobbee®®KKaaHHff~~aakk''FFmmµµCCaattiieeFFII√√[[mmaannkkaarrxxUUccxxaattdd**
FFMMeeFFgg  EEddllmmnnuussßßeellaakkBBMMuuGGaaccnnwwkkssµµaannddll''  eeTTAAnnwwggee®®KKaaHHff~~aakk''EEddllkkMM
BBuuggEEtteekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eehhIIyyeebbIIeeTTaaHHbbII  eessaakknnaa
ddkkmmµµdd**FF©©nn''FF©©rrTTSSggGGss''eennHH  VVnneeFFII√√[[rrMMCCYYllcciitt††eeTTAAddll''mmnnuussßß®®KKbb''vv&&yy
®®KKbb''CCaattiissaassnn__  nniigg®®KKbb''CCMMeennOOssaassnnaa  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''GGaassIIuuyy""aaggNNaakk**
eeddaayy  BBnn¬¬WẂ́ nneesscckkII††ssggÙÙwwmmxx¬¬HH  kk**VVnnccaabb''eeppII††mmbbgg˙ȧajjrrUUbbrraaggmmkkeehhIIyy
EEddrr  ..  CCaaååTTaahhrrNN__  CCMMnnYYyydd**mmaannccMMnnYYnnyy""aaggFFMMEEpp~~kkeeBBTT¥¥,,  hhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨¨
nniiggssmm∏∏aarr: kk**VVnnmmkkddll''BBII®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy´́nnBBiiPPBBeellaakk      ddUUccKK~~aaVVnn
mmkkBBIIrrddΩΩaaPPiiVVll®®BBmmTTSSgg‰‰kkCCnnnnaannaappggEEddrr  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:eennHH
BBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnnFFMM@@  kk**ddUUccKK~~aannwwgg®®bbeeTTssCCbb""uunnEEddrr  VVnnccaa
bb''eeppII††mmmmiinnEEmmnn®®KKaann''EEttpp††ll''CCMMnnYYyydd**ee®®ccIInnnniiggkkaarrpptt''ppgg''ssmm∏∏aarr:bb""uueeNNˆâaHH
eeTT,,  BBYYkkeeKKVVnnBBiinniitt¥¥eemmIIllkk~~¨g̈grryy:eeBBllEEvvgg  ´́nnkkaarrkkssaaggeeLLIIggvviijj
ccMMeeJJHHPPUUmmiiPPaaKKEEddllTTTTYYllrrggnnUUvvmmhhnn††rraayyFFmmµµCCaattiieennHH  ..  eeyyaaggttaamm
eesscckkII††®®bbkkaassBBtt··mmaann,,  BBYYkk®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnnVVnnssMMeerrcccciitt††rrYYcceehhII--
yy  pp¬¬aass''bb††ËËrrkkmmµµvviiFFIIssgg®®VVkk''CCMMJJkk''ccMMeeJJHHBBYYkk®®bbeeTTssrrggee®®KKaaHHTTSSggeennHH
eehhIIyyEEffmmTTSSggpp††ll''CCMMnnYYyyrryy:eeBBllEEvvgg  eeddIImm∫∫IIkkssaaggeeLLIIggvviijjnnUUvveehh--
ddΩΩaarrccnnaassmmıı&&nnÏÏ‰‰kkCCnn  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVlleeTToottppgg  ..

CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvVVnnrrggbb""HHTTggiiccnnwwgg<<ssflflUUNNaa
mmII>>  EEddllbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayymmnnuussßß  ccaabb''ttSSggBBIIGGMMLL¨g̈gccuuggqq~~SS11996600  eeddaayy
KKµµaanneesscckkII††ssggÙÙwwmmffaa  nnwwggmmaannkkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrGGII√√qqaabb''eeLLIIyy  ..  eessddΩΩkkiiccççkkmmıı¨¨
CCaaVVnnssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gllMMnnSS®®ssuuttccuuHH  eeddaayyKKµµaanneesscckkII††ssggÙÙwwmmNNaammYYyyffaa
nnwwggeeFFII√√[[VVnnllÌÌ®®bbeessIIrreeLLIIggvviijjqqaabb''@@eennHHeeTT  eeTTaaHHbbIIVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyy
GGnn††rrCCaattiiyy""aaggssMMeebbIImmEEpp~~kkhhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨n̈niiggbbeeccççkkeeTTss  EEddllCCaammFF¥¥mm®®bb--
EEhhll660000llaanndduull¬¬aarrkk~~¨g̈gmmYYyyqq~~SS@@  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11999911mmkkkk**eeddaayy  ..
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH,,  eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__mmYYyyccMMnnYYnn  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayy
ssƒƒaabb&&nnCCMMnnYYyyGGnn††rrCCaattiiFFMM@@  ddUUccCCaaFFnnaaKKaarrBBiiPPBBeellaakk  ((World Bank))  nnii
ggmmUUllnniiFFiirrUUbbiiyyvvttƒƒ¨G̈Gnn††rrCCaattii  ((IMF)),,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKWWCCaa®®bbeeTTssEEddll®®kkII
®®kkeettaakkyy""aakkCCaaggeeKKbbMMppuutteennAAeellIIPPBBEEppnnddIIeennHH  ..  eeKKccgg''ddwwggffaa  eettIICCMMnnYY--
yyhhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨n̈niiggbbeeccççkkeeTTssdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''TTSSggGGss''eennHH  eeTTAAkkEEnn¬¬gg
NNaaGGss''eeTTAA  ??

eennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''hhflfluunn--EEssnn,,  eePPaaKK®®TTBB¥¥FFmmµµCCaattiirrbbss''®®bb--
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  VVnn®®ttUUvveeKKbbMMpp¬¬aajjttaamm®®bbBB&&nnÏÏBBuukkrrllYYyy,,  kkuummaarraa--kkuummaarrIIKKµµaann
mm˙˙ËËbbGGaahhaarr®®ttwwmm®®ttUUvv  eehhIIyy®®bbBB&&nnÏÏBBuukkrrllYYyyVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTmm¬¬aabb''́́ nnkkaarr
rrss''eennAAeeTTAAeehhIIyy  ..  eeKKKKµµaannGGMMeeBBIIyyuuttii††FFmm··,,  KKµµaannkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv,,  kkaarr
eeKKaarrBBssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  eehhIIyyllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssiiƒƒtteennAAEEtteellII®®kkddaass''bb""uu
eeNN̂̂aaHH  ..

ffIIµµ@@eennHH,,  eennAAkk~~¨g̈gbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyyCCaammYYyykkaaEEssttCCbb""uunn,,  hhflfluunn--EEss
nn,,  CCnnpp††aacc''kkaarrEExxµµrrVVnnssII††bbeennÊÊaassBBiiPPBBeellaakk  BBMMuuVVnnCCYYyy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
®®KKbb''®®KKaann''eeTT  eebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIrrbbss''KKaatt''EEddllnniiyyaayyffaa  CCaa®®bbeeTTss
TTTTYYllrrggee®®KKaaHHFF©©nn''FF©©rrxx¬¬SSggNNaass''      CCaaggBBYYkk®®bbeeTTssrrggee®®KKaaHHFFmmµµCCaattiiffIIµµ@@
eeddaayy<<ssflflUUNNaammII>>eennAAGGaassIIuuxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__eennHHeeTTAAeeTToott
..  kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccççTTII®®kkuuggmmYYyyCCiittPP~~MMeeBBjj,,    CCnnpp††aacc''kkaarrEExxµµrrnniiyyaayy
ffaa  ––

««eebbIIeeyyIIggee®®bboobbeeFFoobbkkaarrxxUUccxxaattbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayy<<ssflflUUNNaammII>>  eeTTAA

nnwwggGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaalleennAAee®®kkaammrrbbbbbb""uull--BBtt  KKWWeennAAttiiccCCaagg1100PPaaKK

rryy´́nnkkaarrxxUUccxxaattdd**FFMMeeFFggnniiggkkaarrVVtt''bbgg''GGaayyuuCCIIvviitt»»  hhflfluunn--EEssnneeJJll

eennAAkk~~¨g̈gbbuuNN¥¥sseemmııaaFFTTMMnnbb''TTwwkkmmYYyyssiiƒƒtteennAAee®®kkAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((Kyodo

News))  ..
eennHHvvaaCCaakkaarrFFmmµµttaaeeBBkkeeTTAAeehhIIyy,,  hhflfluunn--EEssnnKKaatt''kkMMBBuuggEEtteeFFII√√[[®®kkuu

mmEExxµµrr®®kkhhmmkk¬¬aayyeeTTAACCaaeexxµµaacc®®JJyybbiissaacc    eeddIImm∫∫II[[xx¬¬ÁÁnnKKaatt''nniiggeeccAAhh√√aa
yyyyYYnnrrbbss''KKaatt''  ®®ttUUvveeKKeemmIIlleeXXIIjjffaaCCaammnnuussßßllÌÌ  ..

kk**bb""uuEEnn††kkaarrBBiitt  hhflfluunn--EEssnneennHHKKaatt''KKWWCCaaEEpp~~kkmmYYyy´́nn<<ssflflUUNNaammII>>EExxµµrr
EEddllbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayymmnnuussßß  ..  hhflfluunn--EEssnnVVnneeLLIIggeeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmm
ÂÂnnII††EExxµµrr  ttSSggBBIIJJkk''kkNN††aallGGMMLL¨g̈gqq~~SS11998800eemm""¬¬HH  ..  mmaannEEttKKaatt''  nniiggKKWWCCaa
KKaatt''mm~~aakk''‰‰ggbb""uueeNNˆâaHH  EEddllbbJJÇÇaa®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeellII®®ssuukkTTSSggmmUUll  eeddaayy
GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  eeddaayyKKµµaannkkaarrhhflflaann®®bbkkYYtt®®bbEECCgg  BBIIKKNNbbkkßßnneeyyaaVV
yyNNaammYYyy  nniiggBBIIbbuuKKllNNaammYYyy  ttYYyy""aaggddUUccCCaaeess††ccssIIhhnnuuCCaaeeddIImm  ..
CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjeessaaHH,,      eess††ccssIIhhnnuuVVnnee®®bbII®®VVss''mmuuxxmmaatt''rrbbss''KKaatt''
''kk~~¨g̈gqqaakkGGnn††rrCCaattii  nniigg®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''KKaatt''kk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkGG~~kkEE®®ss
ccMMkkaarrEExxµµrr  pp††ll''PPaaBB®®ssbbcc∫∫aabb''ddll''hhflfluunn--EEssnnnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkk
mmıı¨C̈Caa  ttSSggBBIIeeBBllVVnnCCYYbbKK~~aaCCaaeellIIkkTTIImmYYyyeennAA‰‰®®ssuukkVVrrSSgg    ccaabb''ttSSggBBII
BBIIqq~~SS11998877mmkkeemm""¬¬HH  ..
((  kkkknn ––  hhflfluunn--EEssnnkkMMBBuugg®®kkeeGGIItt®®kkeeGGaaggnnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeBBkkeeTTddwwgg  ..  ttaa
mmBBiitt  GGnn††rrCCaattiiVVnnCCYYyyEExxµµrrCCaagg22JJnn''llaanndduull¬¬aarr  ssMMrraabb''eerroobbccMMkkaarreeVVHH
eeqq~~aattqq~~SS11999933  rrYYcceehhIIyyVVnnbbnn††CCMMnnYYyyCCaammFF¥¥mmCCaagg550000llaanndduull¬¬aarr
EEffmmeeTToottCCaaeerrooggrraall''qq~~SSrrhhUUttmmkk  ..  EExxµµrreeyyIIgg  KKYYrrNNaass''mmaannkkaarrTTTTYYll
xxuuss®®ttUUvv  eehhIIyymmUUrr´́ddGGaavvnnSSKK~~aaeeFFII√√kkaarrkkssaagg®®ssuukkeeLLIIggvviijj  ..  kk**bb""uuEEnn††KKYYrr
[[GGnniiccççaa  CCMMnnYYyyTTSSggGGss''eennaaHH  ssMMrraabb''EEttbbMMeerrIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  nniiggGGMMNNaacc
pp††aacc''kkaarrrrbbss''BBYYkkCCnnpp††aacc''kkaarrmmYYyykk††aabb''ttUUcceeTTAAvviijj  ..  ®®ssuukkkkaann''EEtt®®kkeeTTAA
@@  rrgg''ccSSEEtt´́ff©©ddaacc''ddeeggII˙ṁmss¬¬aabb''bb""uueeNNˆâaHH ))  ..  

llTTÏÏPPaaBBhhflfluunn--EEssnn{{bb®®kkeessaabb®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nniiggGGMMNNaaccyy""aagg

eellIIssllbb''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  VVnnddkk®®ssgg''bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjttaammrryy:kkaarr

eepp††aaHHpp††ggTTssßßnn:KK~~aa  rrvvaaggCCnnCCaattiiEExxµµrr--GGaaeemmrriikkSSggBBIIrrrrUUbb  EEddllCCaaGG~~kkmmaann

BBtt··mmaann®®KKbb''®®KKaann''  bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvddMMrruuyyrrbbss''hhflfluunn--EEssnneekk††aabbkk††aabb''

GGMMNNaacceennAAkkmmıı¨C̈Caa  ddUUcctteeTTAAeennHH  ––
««  Tom nniiyyaayy®®ttUUvvNNaass''  ..  eettIIKKaatt''VVnnlluuyyBBIINNaammkkeeddIImm∫∫IIeeTTAA

ssgg''ppÊÊHHEEddllmmaanntt´́mm¬¬rraabb''ssiibbllaanndduull¬¬aarr  mmiinn®®ttwwmmEEttppÊÊHHeennAAeellIIeeqq~~rrss



mmuu®®TTCCaabb''mmaatt''TTwwkkbb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEttrrhhUUttddll''bbnnÊÊaayyeennAAttaaeexxµµAA  nniiggeennAAvviimmaa
nn‰‰kkrraaCC¥¥  eehhIIyynniigg®®bbEEhhlleennAATTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßggeeTToott  kk~~¨g̈geeBBllEEddllBBYY
kk®®KKUUbbee®®ggoonnVVnnTTTTYYll®®VVkk''EExxBBII2200eeTTAA2255dduull¬¬aarrbb""uueeNNˆâaHHkk~~¨g̈g11EExx@@  ..

eebbIIBBYYkk®®bbeeTTsseeFFII√√GGMMeeNNaayy  mmiinneeFFII√√kkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥eemmIIlleeddaayy®®bbuugg
®®bbyy&&tt~~eeTTAAeellII®®VVkk''  EEddlleeKKrrMMBBwwggGGPPiivvDDÛÛnn__ddll''kkmmıı¨C̈CaaeeTTeennaaHH,,  ®®bbCCaaBB--
llrrddΩΩEExxµµrrTTSSggGGss''nnwwgg®®ttUUvvrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  ..  kk**bb""uuEEnn††vvaaCCaakkaarrGGaa®®kkkk''BBnn''eeBBkk
NNaass''  EEddllmmnnuussßßPPaaKKee®®ccIInn®®ttUUvvhhflfluunn--EEssnnnniiggBBYYkkmmnnuussßßrrbbss''KKaatt''
eeFFII√√[[PP&&nn††PPSSgg  ..

KKaatt''rriiHHKKnn''BBYYkk®®KKUUbbee®®ggoonn  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIKKaatt''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''KKµµaannkkaarrssiikkßßaa
eerroonnssUU®®tt  ..

eeddaayyeesscckkII††eeKKaarrBByy""aaggxxııgg''xxııss'',,
((BadBoy))

❑

kk~~¨g̈gGGttƒƒbbTT  ––  ««hhflfluunn--EEssnnkkMMBBuuggssgg''ppÊÊHHtt´́mm¬¬rraabb''llaanndduull¬¬aarreellIIeeqq~~rr
ssmmuu®®TTkkMMBBgg''eessaamm»»

eettIIKKaatt''VVnnlluuyyeennHHBBIINNaammkk  ??    eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  KKaatt''VVnn
eeccaaTT®®bbkkaann''GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  ffaaCCaaGG~~kkeerroobbccMMVVttuukkmmµµBBYYkk®®KKUUbbee®®ggoo
nn  ..  eennHHKKWWddll''eeBBlleevvllaaeehhIIyyeeTTddwwgg  EEddllsshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayyGG--
nn††rrCCaattii  ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrggaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫II[[ssmm®®ssbbeeTTAAttaammqqnnÊÊ:rrbb--
ss''BBYYkk®®bbeeTTssddaakk''TTaann  ..

sshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayykkMMBBuuggEEtteeddIIrrttYYCCaammYYyyrrUUbbPPaaBBTTuurrKKttrrbbss''EExxµµrr
eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllyykknnUUvvkkaarrKKSS®®TTCCaaTTUUeeTTAA  ..  ddll''ddUUeecc~~~~HH  BBYYkkeeKK®®ttUUvvpp††ll''®®VVkk''
eennHH  eeTTAA[[GG~~kkNNaammYYyy  nniiggeeFFII√√[[eemmIIlleeXXIIjjffaa  lluuyyVVnnEEcckkccaayyyy""aa
gg®®ttwwmm®®ttUUvv  eeTTaaHHbbIIkkaarrEEcckkccaayyeennaaHHBBMMuussUUvvllÌÌkk**eeddaayy  ..  BBYYkkeeKKPP&&yyxx¬¬aacc
kkaarrbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvv®®VVkk''eellIIssBBIIeesscckkII††®®ttUUvvkkaarrNNaass''      BBIIee®®JJHHkkaarr
ggaarrrrbbss''BBYYkkeeKK,,  kkaarrFFaannaassnnii††ssuuxxddll''xx¬¬¨¨ÁÁnneeKK  GGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIkkaarrGGnnÊÊ--
ggrrkk®®VVkk''GGMMeeNNaayyTTSSgg®®ssuugg      ddUUccKK~~aaeeTTAAnnwwgg®®kkuummhhflfluunnEEddlleeKKrrMMBBwwggeeTTAA
eellIIkkaarrEEss√√ggrrkkeeddIImmTTuunn  ssMMrraabb''eeFFII√√vviinniieeyyaaKKyy""aaggddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

eeTTaaHHbbIIkk~~¨g̈gmmuuxxCCMMnnYYjjrrkkssIIuu  eeKKmmiinneellggEEll∫∫ggvviinniieeyyaaKKqqÁÁtt@@  ddUUcc
rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrkk**eeddaayy,,  mmuuxxkkaarrrrkkssIIuurrbbss''sshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayy  BBiittCCaa
®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH  eebbII®®bbssiinnNNaaKKµµaannlluuyyccUUlleeTT  ..  ddUUeecc~~HHsshhKKmmeeFFII√√GGMM--
eeNNaayy  ®®ttUUvvEEttbbnn††rrkkssMMuulluuyyeeKKtteeTTAAeeTToott  EEddllyy""aaggeehhaaccNNaass''
kk**GGaacckkaarrJJrrnnUUvvmmuuxxttMMEENNggrrbbss''BBYYkkeeKKCCaaGG~~kkrrddΩΩVVllEEddrr  ..  

kk**bb""uuEEnn††  eettII‰‰kkCCnn……®®bbeeTTsseeFFII√√GGMMeeNNaayynnIImmYYyy@@  ccgg''eeFFII√√vviinniieeyyaaKK
eennAAkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy,,  CCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVlleellaaPPllnn''  ddUUccmmaanneennAAkk~~¨g̈g®®ssuu
kkEExxµµrr……  ??  BBYYkkeeKKBBiittCCaaBBMMuuccgg''ddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HH  CCaammYYyykkaarreeVVHHlluuyy
eennHHeeTTAA[[EExxµµrr,,  sshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayy  kk**eeFFII√√[[eeXXIIjjffaammaannkkaarreeCCOOnneellOO
nnkkMMBBuuggEEtt®®bb®®BBwwtt††eeTTAA  eebbII®®bbssiinneeyyIIggeeFFII√√eeTTAAttaammKKnn¬¬gg.....  xxMM∆∆¨K̈Kiittffaa®®ssuukk
eehhTTII  KKWWCCaaååTTaahhaarrNN__rrbbss''BBYYkkeeKK®®ssaabb''  ..

ttaammBBiitteeTTAA,,  BBYYkkeeKKkkMMBBuuggkk∫∫tt''ccMMeeJJHHkkiiccççkkaarrEEddllBBYYkk®®bbeeTTsseeFFII√√GGMM--
eeNNaayyVVnn®®bbKKll''mmkk[[BBYYkkeeKK  kk**ddUUccKK~~aakk∫∫tt''nniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrppgg
EEddrr  ..  ®®bbeeTTssddaakk''TTaannmmaannGGnnuuPPaaBByy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  EEttBBYYkkGG~~kk
EEcckkccaayydd**xxÇÇHHxxÇÇaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn VVnnhhuuccGGMMNNaaccTTSSggGGss''eennaaHHddaakk''eeTTAAkk~~¨¨
ggmmaatt''BBuukkrrllYYyyee®®sskkXX¬¬aannBBMMuuGGaaccGGtt''®®TTSSVVnn  ddUUcchhflfluunn--EEssnnCCaaeeddIImm  ..

vvaaCCaakkaarr®®bbeessIIrrNNaass''  eebbIIsshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayyGGnn††rrCCaattii  ttmm˚l̊l''
lluuyyeennHHeennAAkk~~¨g̈gbbJJIIÇÇeellIIss  ((surplus))  rrhhUUttddll''llkk≈≈&&NNBBiitt®®VVkkdd
VVnn®®ttUUvvTTTTYYll  ..  eeFFII√√yy""aaggddUUeecc~~HH  ®®bbEEhhll®®ttUUvvnnwwggqqnnÊÊ:BBYYkk®®bbeeTTsseeFFII√√GGMM

eeNNaayyCCaagg  ..  hhflfluunn--EEssnnmmuuxx®®ttUUvvEEkkkkuunnyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  kkEEnn¬¬ggEEdd--
llKKaatt''mmaann®®VVkk''rraabb''llaanndduull¬¬aarr  ssMMrraabb''ssgg''ppÊÊHHeennAAeeqq~~rrssmmuu®®TT  ..  xxMM∆∆¨s̈snnii~~
ddΩΩaannffaa  KKaatt''VVnn®®VVkk''eennaaHHBBIIeellIIxx~~gg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr      eeddaayykkaarrllkk''ddUUrr
rrbbss''rrbbrrrrbbss''KKaatt''eeTTAA[[CCnnbbrreeTTss  ..  BBYYkkmmnnuussßßrrbbss''KKaatt''bbUUmmlluuyy
rraabb''ssiibbllaanndduull¬¬aarr  kk~~¨g̈gmmuuxxggaarrCCaaGG~~kkTTaakk''TTggeePP∆∆øøvv,,  eemm®®kkssYYgg,,  BBYYkkmmÂÂnnII††
rrddΩΩaaPPiiVVll®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''CCaaGG~~kkCCMMrriittyykklluuyy  EEttmmiinnbbeeggII˚t̊tppllGGII√√eessaaHH
..  eettIIGGII√√eeTTAA  EEddllpp††ll''[[KKaatt''mmaannssiiTTiiÏÏrriiHHKKnn''BBYYkk®®KKUUbbee®®ggoonn  EEddllCCaaGG~~kkbb
eeggII˚t̊tppllxx¬¬HH@@yy""aaggBBiitt®®VVkkddeennaaHH  ??
Tom Y »»  ..

❑

eeTTAAeellIIrreebboobbrrss''eennAAyy""aaggss˚˚wwmm´́ss˚r̊rbbss''hhflfluunn--EEssnneennHH,,  eeKK®®ttUUvv
bbEEnnƒƒmmppggEEddrr  GGMMBBIIKKaatt''rrkkßßaakkggTT&&BBccMMnnYYnn®®bbEEhhll88,,000000nnaakk''    ((mmYYyykkgg
vvrreessnnaaFFMM))  TTuukkeeFFII√√CCaakkggTT&&BBppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ..

ddUUcceeyyIIggVVnneeXXIIjjxxaaggeellIIkk  nnUUvvkkaarrbb††ËËrrTTssßßnn:rrvvaaggBBllrrddΩΩEExxµµrr--
GGaaeemmrriikkSSggBBIIrrrrUUbb  ffaahhflfluunn--EEssnnkkMMBBuuggrrss''eennAACCaaCCnnmmaann®®VVkk''rraabb''llaann
dduull¬¬aarr  eennAAkk~~¨g̈geeBBllEEddll®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  kkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gPPaaBB®®kkII®®kk
eettaakkyy""aakk  nniiggkkII††GGss''ssggÙÙwwmm  ..

eeKK®®ttUUvveeFFII√√ssMMnnYYrrffaa  eettIIhhflfluunn--EEssnnEEddlleekkIIttmmkkCCaaGG~~kk®®ssuukk®®kkII®®kk
eeFFII√√ddUUcceemm††cc  GGaacc®®bbmmUUllVVnnPP&&BB√√ssMMNNaaggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnndd**ssMMeebbIImmeemm""¬¬HHkk~~¨g̈grryy:

eeBBllyy""aaggxxII¬¬  eeBBll®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrPPaaKKee®®ccIInn  kkaann''EEtt®®kkeeTTAA@@nniiggeevvTTnnaa
kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@eerrooggrraall''́́ ff©©  ??

cceemmII¬¬yyeeTTAAnnwwggssMMnnYYrreennHH  mmaanneennAAkk~~¨g̈g‰‰kkssaarrCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''eeTTAAeennHH  ––
‹‹  kkmmıı¨C̈CaaeeFFII√√ddMMeeNNIIrrffyyee®®kkaayy  ((11))

´́ff©©TTII1133  FF~~ËË  22000044
ddUUcceeyyIIggVVnnnniiyyaayyrrYYcceehhIIyy  ((kk~~¨g̈geessIIuubbkkaarrNN__EExxµµrr,,  ´́ff©©TTII66  mmkk

rraa  22000044  ––  ««eesscckkII††BBiiss††aarrGGMMBBIIkkMMrriittssIIllFFmm··nniiggGGnnkk≈≈rrkkmmµµ»»)),,  kkmmıı¨C̈CaaKKWW
CCaa®®ssuukkEEttmmYYyyKKtt''eennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  EEddllccMMNNuuccTTSSgg33ssMMxxaann''@@CCaagg
eeKKrrbbss''mmnnuussßß  ((PPaaBB®®kkII®®kk,,  ssIIllFFmm··  nniigg  GGnnkk≈≈rrkkmmµµ))  mmaannPPaaBBFF©©nn''FF©©rr
´́®®kkEEllgg  kk~~¨g̈grryy:eeBBll1100qq~~SSkknn¬¬ggmmkkeennHH,,  mmaannnn&&yyffaa®®ssuukkeennHHkkMMBBuugg
EEtteeddIIrrffyyee®®kkaayy  ..

PPaaBB®®kkII®®kk ((ccMMnnYYnnPPaaKKrryy´́nnBBllrrddΩΩrrss''eennAAttiiccCCaagg  $0.75 kk~~¨g̈g11´́ff©©))
• 11999922  ––  3388%%
• 11999988  ––  3366%%
• 22000044  ––  4433%%
• 22000055  ((ttaammkkaarrVV""nn''ssµµaann))  ––  4455%%
kkMMrriittkkaarrss¬¬aabb''́́ nnkkuummaarr ((ee®®kkaayyGGaayyuu55qq~~SS))
• 11999900  ––  9977  //  11,,000000
• 22000011  ––  113388  //  11,,000000
• 22000033  ––  114400  //  11,,000000  ((ee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwgg  2233  //  11,,000000eennAA

®®ssuukkyyYYnn  nniigg  55  //  11,,000000  eennAAsswwgg˙ḃbUUrrII))
((Source: UNDP "Human Development Report" 2003;  Unicef  "Childhood Under
Threat: The State of the World's Children 2005" Report))

kkMMrriittGGnnkk≈≈rrkkmmµµ́́ nnmmnnuussßßccaass''eennAAqq~~SS22000033 ((1155qq~~SSeeLLIIggeeTTAA))
• mmiinneeccHHeemmIIllGGkkßßrr  ((mmiinnssaall''GGkkßßrr))  ––  3366%%
• GGnnkk≈≈rrkkmmµµ  ((ssaall''GGkkßßrrxx¬¬HHEEttmmiinneeccHHGGaannnniiggssrreessrr®®ttwwmm®®ttUUvv))  

2277%%
• kkMMrriittssrruubbmmnnuussßßccaass''mmiinneeccHHGGkkßßrr  ––  6633%%  ee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwgg

ccMMnnYYnnttiiccCCaagg  6600%%  kkaallBBIIqq~~SS11999900  ..



((Source: UNDP; Cambodian Ministry of Education)

ssƒƒaannPPaaBB´́nnkkUUnneekkµµggEExxµµrr ((11))
• 1144PPaaKKrryy´́nnTTaarrkkEExxµµrreekkIItteennAAkk~~¨g̈g´́ff©©eennHH        nnwwggss¬¬aabb''eeTTAAvviijjmmuunn  

eeTTAAddll''GGaayyuu55qq~~SS  ..
• TTaarrkkeessIIÊÊrrEEttmm~~aakk''kk~~¨g̈g1100nnaakk''  eekkIItteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  BBMMuuGGaaccrrss''eennAA

mmaannCCIIvviitteeTTAAddll''xxYYbbTTII11rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..
• TTaarrkkEExxµµrrccMMnnYYnn  6600,,000000eeTTAA6655,,000000nnaakk''  ((GGaayyuuee®®kkaamm11xxYYbb))®®ttUUvv

ss¬¬aabb''eerrooggrraall''qq~~SS  eeddaayyssaarrmm˙˙ËËbbGGaahhaarrmmiinnllÌÌ……CCmm©©WW  EEddlleeKKGGaa
ccbbgg̊̊aarr……BB¥¥aaVVllVVnn  ..

• 4455PPaaKKrryy´́nnkkuummaarrEExxµµrr  mmaannmm˙˙ËËbbGGaahhaarrmmiinnllÌÌ
• 5544PPaaKKrryy´́nnkkuummaarrEExxµµrr  BBMMuummaannkkaarrFFMMFFaatt''
• 6666PPaaKKrryy´́nnkkuummaarrEExxµµrr  BBMMuummaannllTTÏÏPPaaBBTTTTYYllTTaannTTwwkkssÌÌaatt
• 22˘̆22llaannnnaakk''́́ nnkkuummaarrEExxµµrr  rrss''eennAAkk~~¨g̈gssPPaaBB®®kkII®®kkeettaakkyy""aakk

((Source: UNDP, Unicef)

ssUUmmGGaannssmm∏∏aassnn__TTSSggmmUUllCCaaPPaassaaVVrrSSggeennAA  ––
http://www.norodomsihanouk.info/mes%2004/humour/1112hum1.htm

KKWWCCaakkaarrcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddNNaass''  GGMMBBIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__EEddllnniiyyaa  
yyffaa  eeBBllhhflfluunn--EEssnnnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caarrbbss''KKaatt''  mmiinn®®ttUUvv
eePP¬¬ccrrNNÚÚTTiiÏÏeehhIIyynniiggBBYYkkeennAACCMMuuvviijjssIIhhnnuu  EEddllkkMMBBuuggEEttmmaanneeLLIIgg@@
kk¨¨~~ggxxNN:PPaaKKee®®ccIInn´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  kkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gPPaaBB®®kkII®®kk  nniigg
TTuukk≈≈eevvTTnnaa  ..

eennHHeehhIIyyCCaaeehhttuuEEddlleeFFII√√sshhKKmmGGnn††rrCCaattii  mmaannkkaaeennOOyyNNaayy
kk~~¨g̈gkkaarrpp††ll''CCMMnnYYyyssbb∫∫uu¨r̈rssFFmm··hhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨n̈niiggbbeeccççkkeeTTsseeTTAAkkmmıı¨C̈CaaEEddll
®®ttYYtt®®ttaaeeddaayyhhflfluunn--EEssnn  ..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA,,  mmUUlleehhttuussMMxxaann''́́ nnssflflUUNNaa
mmIIEExxµµrrbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayymmnnuussßß  ®®ttUUvvEEttFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''kkaarrTTTTYYllxxuuss
®®ttUUvvrrbbss''hhflfluunn--EEssnn  //  ssIIhhnnuu  //  rrNNÚÚTTiiÏÏ  ..  ddUUcceeKKVVnneeXXIIjjyy""aaggggaa
yyGGMMBBIIkkaarrvviiPPaaKKeennAAxxaaggeellII®®ssaabb''eehhIIyy  KKWWeeKKBBMMuuggaayyCCYYssCCuull<<ssflflUUNNUUmmII
>>EExxµµrrEEddllbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayymmnnuussßßVVnneeTT  BBIIee®®JJHHGG~~kkEEddllTTTTYYll
xxuuss®®ttUUvvyy""aaggssMMxxaann''́́ nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ccMMeeJJHHmmuuxxmmhhnn††rraayyeennHH  kkMMBBuuggssiiƒƒ
tteennAAeellIIGGMMNNaacceennAAeeLLIIyy  ..⁄⁄

‹‹‹‹‹‹  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaann website rrbbss''bbNNiiÎÎttTTiitt--NNaarrJJÔÔKKIIrrII  ––
http://mysite,verizon.net/vzerofo3b/welcometonaranhkiritith-

personalsite


