
  

  

RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  KKEENNYYAA  

  

  

  

  

BBuuddggeett  SSttaatteemmeenntt  

  

  

  

FFoorr  tthhee  

  

  

FFiissccaall  YYeeaarr  22001144//22001155  

  

((11sstt  JJuullyy  ––  3300tthh  JJuunnee))  

  

  

  

bbyy  

  

  

MMrr..  HHEENNRRYY  KK..  RROOTTIICCHH  

CCaabbiinneett  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  TThhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurryy  
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SSTTAATTEEMMEENNTT  DDEELLIIVVEERREEDD  TTOO  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  AASSSSEEMMBBLLYY  OONN  1122TTHH  JJUUNNEE,,  22001144  BBYY  

MMRR..  HHEENNRRYY  KK..  RROOTTIICCHH,,  CCAABBIINNEETT  SSEECCRREETTAARRYY  FFOORR  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  TTRREEAASSUURRYY,,  

RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  KKEENNYYAA,,  WWHHEENN  HHIIGGHHLLIIGGHHTTIINNGG  TTHHEE  BBUUDDGGEETT  PPOOLLIICCYY  AANNDD  

RREEVVEENNUUEE  RRAAIISSIINNGG  MMEEAASSUURREESS  FFOORR  FFIISSCCAALL  YYEEAARR  22001144//1155  

  

11SSTT  JJUULLYY,,  22001144  TTOO  3300TTHH  JJUUNNEE,,  22001155  

  
  

  

11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

11..11..  OOvveerrvviieeww  aanndd  BBaacckkggrroouunndd  

  

11..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iitt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  mmyy  hhoonnoouurr  ttoo  pprreesseenntt  ttoo  HHoonn  MMeemmbbeerrss  aanndd  ttoo  tthhee  

ppeeooppllee  ooff  KKeennyyaa,,  tthhee  ppoolliiccyy  hhiigghhlliigghhttss  ooff  tthhee  sseeccoonndd  BBuuddggeett  ooff  PPrreessiiddeenntt  UUhhuurruu  KKeennyyaattttaa’’ss  

AAddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  SSttaatteemmeenntt  iiss  iinn  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  sseeccttiioonn  4400  ooff  tthhee  

PPuubblliicc  FFiinnaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  aanndd  SSttaannddiinngg  oorrddeerr  NNoo..  224411  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy..    

  

22..  BBeeffoorree  II  pprroocceeeedd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aallllooww  mmee  ttoo  rreeccoorrdd  mmyy  ddeeeepp  aapppprreecciiaattiioonn  ttoo  tthhee  

BBuuddggeett  aanndd  AApppprroopprriiaattiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  HHoonn  MMuuttaavvaa  MMuussyyiimmii  ffoorr  

ccoonnssttrruuccttiivveellyy  sstteeeerriinngg  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  22001144//1155  BBuuddggeett  EEssttiimmaatteess..  IInn  tthhee  ssaammee  vveeiinn,,  II  

wwiisshh  ttoo  eexxpprreessss  mmyy  ggrraattiittuuddee  ttoo  mmyy  PPrriinncciippaall  SSeeccrreettaarryy  aanndd  tthhee  ssttaaffff  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

TTrreeaassuurryy,,  ffoorr  tthhee  eexxcceelllleenntt  wwoorrkk  ddoonnee  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  22001144//1155  BBuuddggeett..    

  

33..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  ffrraammeedd  tthhee  bbuuddggeett  ffoorr  22001144//1155  aaggaaiinnsstt  aa  bbaacckkddrroopp  ooff  

iimmpprroovviinngg  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  pprroossppeeccttss..  TThhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy  iiss  pprroojjeecctteedd  ttoo  ggrrooww  bbyy  33..66  

ppeerrcceenntt  iinn  22001144,,  uupp  ffrroomm  aabboouutt  33  ppeerrcceenntt  iinn  22001133,,  bbuuooyyeedd  bbyy  ggrraadduuaall  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  

aaddvvaanncceedd  eeccoonnoommiieess..  TThhee  ggrroowwtthh  ooff  eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeettss  aanndd  ddeevveellooppiinngg  eeccoonnoommiieess,,  

hhoowweevveerr,,  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ssllooww  ddoowwnn  dduuee  ttoo  nneeww  ppoolliiccyy  cchhaalllleennggeess..    

  

44..  IInn  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa,,  ggrroowwtthh  rreemmaaiinneedd  rroobbuusstt  aatt  aabboouutt  55  ppeerrcceenntt  iinn  22001133,,  wwiitthh  

tthhee  eeccoonnoommiieess  ooff  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  CCoommmmuunniittyy  PPaarrttnneerr  SSttaatteess  eexxppeecctteedd  ttoo  ggrrooww  aatt  aann  

aavveerraaggee  rraattee  ooff  aabboouutt  66  ppeerrcceenntt  iinn  22001144..    

  

55..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonn  tthhee  ddoommeessttiicc  ffrroonntt,,  ggrroowwtthh  pprroossppeeccttss  rreemmaaiinn  ssttrroonngg  aanndd  rreessiilliieenntt  

dduuee  ttoo  ccoonnttiinnuueedd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  bboolldd  eeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess  aanndd  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss  aass  wweellll  

aass  ssoouunndd  eeccoonnoommiicc  mmaannaaggeemmeenntt..  PPrruuddeenntt  eeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess  hhaavvee  hheellppeedd  aanncchhoorr  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssttrroonngg  aanndd  ssttaabbllee  ggrroowwtthh..    

  

66..  FFiissccaall  ddiisscciipplliinnee  hhaass  lleedd  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  bbootthh  tthhee  eexxtteerrnnaall  aanndd  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  

ppoossiittiioonnss..  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  aanncchhoorr  iinnffllaattiioonn  eexxppeeccttaattiioonnss  ddoowwnn  aanndd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  

ssttrroonngg  ssuuppeerrvviissiioonn  oovveerr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  ffoorr  ssttaabbiilliittyy,,  eeffffiicciieennccyy  aanndd  iimmpprroovveedd  aacccceessss  ttoo  
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ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess..  AAss  aa  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  tthhee  rreessiilliieennccee  ooff  oouurr  eeccoonnoommyy,,  oovveerraallll  eeccoonnoommiicc  

aaccttiivviittyy  eexxppaannddeedd  bbyy  44..77  ppeerrcceenntt  iinn  22001133,,  ddeessppiittee  tthhee  jjiitttteerrss  aanndd  uunncceerrttaaiinnttiieess  ooff  aann  

eelleeccttiioonn  yyeeaarr,,  aanndd  cchhaalllleennggeess  rreellaatteedd  ttoo  iinnsseeccuurriittyy  aanndd  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ddeevvoollvveedd  ggoovveerrnnaannccee..  

  

77..  TThhee  ssttrroonngg  eeccoonnoommiicc  ffuunnddaammeennttaallss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  rreenneewweedd  iinnvveessttoorr  

ccoonnffiiddeennccee,,  ffoolllloowwiinngg  ppeeaacceeffuull  eelleeccttiioonnss  ooff  eeaarrllyy  22001133,,  bbooddee  wweellll  ffoorr  aacccceelleerraatteedd  bbrrooaadd--

bbaasseedd  aanndd  sshhaarreedd--eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ccrreeaattiioonn  ooff  mmoorree  ddeecceenntt  jjoobbss  ffoorr  oouurr  yyoouutthh..    

  

88..  LLooookkiinngg  aahheeaadd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aanndd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  oonn--ggooiinngg  rreeffoorrmmss  aanndd  

aaddddiittiioonnaall  mmeeaassuurreess  wwee  aarree  iinnttrroodduucciinngg  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  ffoorreeccaasstt  oouurr  eeccoonnoommyy  ttoo  

ggrrooww  bbyy  55..88  ppeerrcceenntt  aanndd  66..44  ppeerrcceenntt  iinn  22001144  aanndd  22001155,,  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhiiss  ttrraannssllaatteess  ttoo  aa  

ggrroowwtthh  ooff  66..11  ppeerrcceenntt  ffoorr  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr  22001144//1155,,  uupp  ffrroomm  55..33  ppeerrcceenntt  iinn  ffiissccaall  yyeeaarr  

22001133//1144..      

  

99..  BByy  rreessppoonnddiinngg  ttoo  pprreesseenntt  cchhaalllleennggeess,,  wwhhiillee  ssttaayyiinngg  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  

AAggeennddaa,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  uuppoonn  wwhhiicchh  ttoo  bbuuiilldd  aa  ssttrroonngg  eeccoonnoommiicc  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iiss  ttaakkiinngg  sshhaappee..  AAss  ppaarrtt  ooff  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  wwee  aaccccoorrddeedd  KKeennyyaannss  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sshhaarree  tthheeiirr  vviieewwss  oonn  hhooww  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  rreemmaaiinniinngg  cchhaalllleennggeess  ttoo  uunnlloocckk  

ggrroowwtthh  aanndd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

1100..  KKeennyyaannss  hhaavvee  rreessppoonnddeedd  ttoo  oouurr  ccaallll  ffoorr  BBuuddggeett  pprrooppoossaallss,,  aanndd  tthheeyy  hhaavvee  

rreeqquueesstteedd  mmee  ttoo  aaddddrreessss,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  tthhee  iissssuuee  ooff  iinnsseeccuurriittyy,,  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  

lliivviinngg,,  jjoobblleessssnneessss,,  pprrootteeccttiinngg  tthhee  ppoooorr  aanndd  vvuullnneerraabbllee  aanndd  wwaassttaaggee  iinn  ppuubblliicc  eexxppeennddiittuurreess  

aaccrroossss  tthhee  eennttiirree  GGoovveerrnnmmeenntt..  WWee  hhaavvee  lliisstteenneedd  vveerryy  ccaarreeffuullllyy  ttoo  tthheessee  ccoonncceerrnnss  aanndd  wwee  

iinntteenndd  ttoo  aaddddrreessss  tthheemm  ccoommpprreehheennssiivveellyy..  

  

1111..  AAss  ssuucchh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  ddeemmoonnssttrraattiinngg  oouurr  rreessoollvvee  aanndd  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aaddddrreessssiinngg  tthhee  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  bbyy  KKeennyyaannss,,  wwhhiillee  aallssoo  llaayyiinngg  aa  ffiirrmm  

ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aacccceelleerraatteedd  ggrroowwtthh  aanndd  aa  sshhaarreedd  pprroossppeerriittyy..  AA  sshhaarreedd  pprroossppeerriittyy  iinn  wwhhiicchh  

wwee  aallll  eennjjooyy  ppeeaaccee  aanndd  eevveerryy  KKeennyyaann  hhaass  aacccceessss  ttoo  aa  ggaaiinnffuull  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  

ooppppoorrttuunniittyy..    

  

1122..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreesstt  ooff  mmyy  ssttaatteemmeenntt,,  tthheerreeffoorree,,  rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  

bbyy  KKeennyyaannss  aanndd  eellaabboorraatteess  oonn  tthhee  kkeeyy  ppoolliicciieess,,  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmm  mmeeaassuurreess  aanndd  vvaarriioouuss  

eexxppeennddiittuurree  pprrooggrraammss  pprrooppoosseedd  ttoo  uunnlloocckk  oouurr  eeccoonnoommiicc  ppootteennttiiaall..  TThhee  pprrooppoosseedd  

mmeeaassuurreess  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttaakkee  iittss  rriigghhttffuull  rroollee  aass  tthhee  eennggiinnee  ooff  

oouurr  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..    

  

1133..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aallllooww  mmee  ttoo  bbuuiilldd  oonn  tthhee  PPrreessiiddeenntt’’ss  SSttaattee  ooff  tthhee  NNaattiioonn  AAddddrreessss,,  bbyy  

bbrriieeffllyy  ssuummmmaarriizziinngg  tthhee  ssiixx  ccrriittiiccaall  tthheemmaattiicc  aarreeaass  ooff  tthhee  FFYY22001144//1155  bbuuddggeett  tthhaatt  wwiillll  

aaddddrreessss  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  bbyy  KKeennyyaannss  aass  wweellll  aass  ffuurrtthheerr  ffoorrttiiffyy  tthhee  ppllaattffoorrmm  ffoorr  aacccceelleerraatteedd  

iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh::    
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ii..  FFiirrsstt,,  ttoo  eennhhaannccee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  jjoobb  ccrreeaattiioonn,,  wwee  mmuusstt  aaddddrreessss  

vviiggoorroouussllyy  tthhee  iissssuuee  ooff  iinnsseeccuurriittyy..  EEqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt  iiss  tthhee  nneeeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  mmaaccrroo--

eeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy,,  aanndd  iimmpplleemmeenntt  kkeeyy  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ooff  

ddooiinngg  bbuussiinneessss..  II  wwiillll  eellaabboorraattee  mmoorree  aabboouutt  tthheessee  mmeeaassuurreess,,  wwhhiicchh  aarree  aaiimmeedd  aatt  

eennccoouurraaggiinngg  iinnnnoovvaattiioonn,,  iinnvveessttmmeenntt,,  ggrroowwtthh  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  aanndd  

eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess;;    

iiii..  SSeeccoonndd,,  ttoo  iimmpprroovvee  oouurr  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  ccoommppeettiittiivveenneessss  iinn  tthhee  ddoommeessttiicc  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  mmaarrkkeettss,,  wwee  aarree  ddeevveellooppiinngg  aann  eellaabboorraattee  aanndd  mmooddeerrnn  ttrraannssppoorrtt  aanndd  

llooggiissttiicc  nneettwwoorrkk..  TThhiiss  wwiill ll  iinncclluuddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ssttaannddaarrdd  ggaauuggee  rraaiillwwaayy,,  aann  

uurrbbaann  ccoommmmuutteerr  rraaiillwwaayy,,  mmooddeerrnniizziinngg  oouurr  sseeaappoorrttss  aanndd  aaiirrppoorrttss,,  iimmpprroovviinngg  oouurr  

rrooaadd  nneettwwoorrkkss  aanndd  eexxppaannddiinngg  eenneerrggyy  aanndd  wwaatteerr  ssuupppplliieess..  TThheessee  mmeeaassuurreess  aarree  

eexxppeecctteedd  ttoo  bboooosstt  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  rreedduuccee  uunneemmppllooyymmeenntt;;      

iiiiii..  TThhiirrdd,,  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  oonn  aa  lloonngg--tteerrmm  bbaassiiss,,  wwee  aarree  ttrraannssffoorrmmiinngg  

aaggrriiccuullttuurree  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ffoooodd  sseeccuurriittyy..  IInnccrreeaasseedd  ffoooodd  ssuuppppllyy  wwiillll  ddrriivvee  ddoowwnn  

ffoooodd  pprriicceess  aanndd  lloowweerr  tthhee  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  ffoorr  eevveerryy  KKeennyyaann..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  

eexxppaannssiioonn  ooff  aaggrroo--pprroocceessssiinngg  wwiillll  ffoosstteerr  eexxppoorrtt  ggrroowwtthh  aanndd  ssuuppppoorrtt  ootthheerr  sseeccttoorrss  

ssuucchh  aass  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd  ttoouurriissmm;;  

iivv..  FFoouurrtthh,,  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ppoooorr  aanndd  vvuullnneerraabbllee  aanndd  ttoo  ssuussttaaiinn  lloonngg--tteerrmm  ggrroowwtthh,,  wwee  

nneeeedd  ttoo  eennssuurree  tthhee  ffrruuiittss  ooff  oouurr  ggrroowwiinngg  eeccoonnoommyy  aarree  sshhaarreedd  eeqquuiittaabbllyy..  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  wwee  aarree  iinnvveessttiinngg  mmoorree  rreessoouurrcceess  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  

aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  hheeaalltthhccaarree  sseerrvviicceess  aanndd  eedduuccaattiioonn..  WWee  wwiillll  ssttrreennggtthheenn  oouurr  ssoocciiaall  

ssaaffeettyy  nneettss  ttoo  eennssuurree  tthhoossee  lleessss  wweellll  ooffff  aarree  aallssoo  ttaakkeenn  ccaarree  ooff  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  

tthhee  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  oonn  hhoouusseehhoollddss;;    

vv..  FFiifftthh,,  ttoo  rreedduuccee  uunneemmppllooyymmeenntt  aammoonngg  oouurr  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn,,  iitt  wwiillll  bbee  ccrriittiiccaall  ttoo  

pprroovviiddee  aacccceessss  ttoo  aaffffoorrddaabbllee  ccrreeddiitt,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  eennccoouurraaggiinngg  

eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp    aanndd  pprriioorriittiizziinngg  sskkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt;;  aanndd  

vvii..  SSiixxtthh  aanndd  ffiinnaallllyy,,  wwee  sshhaallll  eennddeeaavvoorr  ttoo  ssttrreennggtthheenn  ddeevvoolluuttiioonn  ssoo  aass  ttoo  ffaacciilliittaattee  

eeffffiicciieenntt  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess  ttoo  oouurr  ppeeooppllee  aanndd  hheellpp  ccoouunnttiieess  bbeeccoommee  tthhee  cceennttrreess  

ooff  aa  sshhaarreedd  ggrroowwtthh  aass  eennvviissiioonneedd  uunnddeerr  VViissiioonn  22003300..    

  

22..00::  CCRREEAATTIINNGG  AA  CCOONNDDUUCCIIVVEE  BBUUSSIINNEESSSS  EENNVVIIRROONNMMEENNTT  FFOORR  MMOORREE  JJOOBBSS  

  

22..11::  RReessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  CCoonncceerrnnss  ooff  KKeennyyaannss  oonn  IInnsseeccuurriittyy    

  

1144..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthh  tthhaatt  ssuummmmaarryy,,  aallllooww  mmee  nnooww  ttoo  pprroovviiddee  mmoorree  ddeettaaiillss  oonn  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  ffoorrtthhccoommiinngg  ffiissccaall  yyeeaarr..    

  

1155..  AAtt  tthhee  ttoopp  ooff  oouurr  ffiirrsstt  tthheemmaattiicc  aarreeaa  iiss  iimmpprroovviinngg  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt,,  MMrr..  

SSppeeaakkeerr,,  iiss  eennhhaanncciinngg  sseeccuurriittyy..  WWiitthhoouutt  sseeccuurriittyy,,  tthhee  eeccoonnoommyy  wwiillll  nnoott  ggrrooww  aanndd  oouurr  
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oobbjjeeccttiivvee  ooff  ccrreeaattiinngg  jjoobbss  ffoorr  eevveerryy  oonnee  wwiillll  rreemmaaiinn  eelluussiivvee..  TThheerreeffoorree,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  

wwee  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  pprriioorriittiizzee  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  oouurr  sseeccuurriittyy  ssyysstteemm..  

    

1166..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  BBuuddggeett  eennddiinngg  JJuunnee  3300tthh  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  iinniittiiaatteedd  aa  

sseeccuurriittyy  mmooddeerrnniizzaattiioonn  pprrooggrraamm  aanndd  aallllooccaatteedd  ssuubbssttaannttiiaall  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  

SSeerrvviiccee  aanndd  KKeennyyaa  DDeeffeennssee  FFoorrcceess  ffoorr  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt,,  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  aarrmmoorryy,,  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt,,  lleeaassee  ooff  11,,220000  mmoottoorr  vveehhiicclleess  aanndd  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..  II  aamm  

pplleeaasseedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthhaatt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  mmeeaassuurreess  hhaass  pprrooggrreesssseedd  wweellll..    

  

1177..  IInn  tthhee  22001144//1155  bbuuddggeett  wwee  aarree  bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee  mmeeaassuurreess  aallrreeaaddyy  iinniittiiaatteedd  iinn  tthhee  

ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  ttoo  aallllooccaattee  KKsshh  6666..22  bbiilllliioonn  ffoorr  ppoolliicciinngg  

sseerrvviicceess,,  KKsshh  7711..33  bbiilllliioonn  ffoorr  KKeennyyaa  DDeeffeennccee  FFoorrcceess  aanndd  KKsshh  1177..44  ffoorr  tthhee  NNaattiioonnaall  

SSeeccuurriittyy  IInntteelllliiggeennccee..  AAmmoonngg  tthhee  kkeeyy  iinntteerrvveennttiioonnss  uunnddeerr  tthhee  sseeccuurriittyy  aarree  aass  ffoolllloowwss::    

  KKSShh..66..77  bbiilllliioonn  ffoorr  lleeaassiinngg  ooff  22,,770000  mmoottoorr  vveehhiicclleess  aanndd  aaiirrccrraaffttss  ffoorr  sseeccuurriittyy  ttoo  

eennhhaannccee  ggrroouunndd  aanndd  aaeerriiaall  ccrriimmee  ppaattrrooll  aanndd  rreessppoonnssee;;    

  KKSShh..33..33  bbiilllliioonn  ffoorr  eennhhaanncceedd  sseeccuurriittyy  ooppeerraattiioonnss;;  

  KKSShh..22..99  bbiilllliioonn  ffoorr  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  aaddddiittiioonnaall  1100,,000000  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  

ooffffiicceerrss;;  

  KKSShh..33..55  bbiilllliioonn  ffoorr  sseeccuurriittyy  eeqquuiippmmeenntt  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn;;  

  KKSShh..11..66  bbiilllliioonn  ffoorr  PPoolliiccee  MMeeddiiccaall  IInnssuurraannccee  SScchheemmee;;  

  KKSShh..11..88  bbiilllliioonn  ffoorr  CCoonnttrrooll  aanndd  CCoommmmaanndd  CCeennttrree  ttoo  eennhhaannccee  ppoolliicciinngg;;  

  KKSShh..11..33  bbiilllliioonn  ffoorr  NNaattiioonnaall  PPoolliiccee  SSeerrvviiccee  ooffffiicceerrss’’  hhoouussiinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

aaddddiittiioonnaall  hhoouussiinngg  uunniittss  uunnddeerr  aa  PPPPPP  ffrraammeewwoorrkk    ––  eemmppoowweerriinngg  ooffffiicceerrss  ttoo  lliivvee  iinn  

ddiiggnniittyy;;  

  KKSShh  11..88  bbiilllliioonn  ttoo  ddeetteerr  ppooaacchhiinngg  aanndd  ssaavvee  oouurr  hheerriittaaggee;;    

  KKSShh..11..33  bbiilllliioonn  ffoorr  eennhhaanncciinngg  sseeccuurriittyy  aatt  tthhee  JJoommoo  KKeennyyaattttaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirrppoorrtt  

((JJKKIIAA));;    aanndd,,  

  WWee  aarree  aallssoo  rroolllliinngg  oouutt  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  ddeetteerr  

ccrriimmiinnaallss  aanndd  tteerrrroorriissttss..  

  

1188..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheessee  mmeeaassuurreess,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  eennhhaanncceedd  eeffffoorrttss  ooff  oouurr  sseeccuurriittyy  

ppeerrssoonnnneell,,  sshhoouulldd  ggoo  aalloonngg  wwaayy  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  bbyy  KKeennyyaannss  rreeggaarrddiinngg  

tthheeiirr  ssaaffeettyy  aanndd  sshhoouulldd  ooffffeerr  aa  ppeeaacceeffuull  aanndd  ccoonndduucciivvee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess..  

  

22..22::  CCrreeaattiinngg  EEmmppllooyymmeenntt  tthhrroouugghh  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  SSttaabbiilliittyy  

  

1199..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmaaccrroo  eeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy  iinn  ssuussttaaiinniinngg  lloonngg  tteerrmm  

iinnvveessttmmeenntt,,  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ccaannnnoott  bbee  oovveerr--eemmpphhaassiizzeedd..  AAss  ssuucchh  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppuurrssuuee  pprruuddeenntt  ffiissccaall  aanndd  mmoonneettaarryy  ppoolliicciieess  tthhaatt  aarree  

ssuuppppoorrttiivvee  ooff  llooww  iinnffllaattiioonn,,  llooww  aanndd  ssttaabbllee  iinntteerreesstt  rraatteess,,  aanndd  ssttaabbllee  eexxcchhaannggee  rraatteess,,  aallll  ooff  

wwhhiicchh  aarree  kkeeyy  ttoo  aacccceelleerraatteedd  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..      
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2200..  OOnn  tthhee  ffiissccaall  ffrroonntt,,  wwee  aarree  ffooccuussiinngg  nnoott  oonnllyy  oonn  tthhee  pprriioorriittyy  pprrooggrraammss  wwiitthh  tthhee  

hhiigghheesstt  iimmppaacctt  oonn  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  oobbjjeeccttiivveess,,  bbuutt  wwiitthhiinn  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeebbtt  

aanndd  ssttaabbllee  mmaaccrroo--eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  wwee  aarree  ssttrreennggtthheenniinngg  rreevveennuuee  

ccoolllleeccttiioonn  eeffffoorrttss,,  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree  aanndd  eelliimmiinnaattiinngg  uunnpprroodduuccttiivvee  

eexxppeennddiittuurreess  wwhhiillee  ggrraadduuaallllyy  sshhiiffttiinngg  ccoommppoossiittiioonn  ooff  eexxppeennddiittuurreess  ffrroomm  rreeccuurrrreenntt  ttoo  ccaappiittaall  

eexxppeennddiittuurree  aanndd..      

  

2211..  TToo  rreedduuccee  wwaassttaaggee  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  ssppeennddiinngg  aanndd  eennttrreenncchh  eeffffiicciieennccyy,,  eeffffeeccttiivveenneessss  

aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  ppuubblliicc  ffiinnaanncceess,,  wwee  iinntteenndd  ttoo  ttaakkee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess::    

  FFiirrsstt,,  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  rraattiioonnaalliizzee  oouurr  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  aassssuurree  eeffffiicciieennccyy  aanndd  

vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  wwee  wwiillll  rroollll--oouutt  ee--PPrrooccuurreemmeenntt  bbyy  mmaakkiinngg  

ooppeerraattiioonnaall  tthhee  PPrrooccuurree--ttoo--PPaayy  mmoodduullee  ooff  tthhee  IInntteeggrraatteedd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  

SSyysstteemm  ((IIFFMMIISS))..  HHeenncceeffoorrtthh,,  aallll  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooccuurreemmeenntt  wwiillll  bbee  ddoonnee  

eelleeccttrroonniiccaallllyy,,  aanndd  tthhee  ddaayyss  ooff  iinnffllaatteedd  pprriicceess  wwiillll  bbee  aa  tthhiinngg  ooff  tthhee  ppaasstt..  TToo  

eennttrreenncchh  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  aa  nneeww  PPrrooccuurreemmeenntt  llaaww  wwiillll  sshhoorrttllyy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhiiss  

HHoouussee;;  

  

  SSeeccoonndd,,  wwee  aarree  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  DDiiggiittaall  GGoovveerrnnmmeenntt  PPaayymmeenntt  GGaatteewwaayy  ttoo  

eeffffiicciieennttllyy  lliinnkk  GGoovveerrnnmmeenntt  ppaayymmeennttss  aanndd  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  TThhiiss  wwiillll  nnoott  oonnllyy  

mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  KKeennyyaannss  ttoo  ppaayy  ffoorr  sseerrvviicceess  ddeelliivveerreedd,,  bbuutt  wwiillll  aallssoo  sseeaall  

lloooopphhoolleess  aanndd  rraaiissee  mmoorree  rreevveennuueess;;  

  

  TThhiirrdd,,  wwee  wwiillll  ooppeerraattiioonnaalliissee  tthhee  TTrreeaassuurryy  SSiinnggllee  AAccccoouunntt  aanndd  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  

ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ccaasshh--ffllooww  mmaannaaggeemmeenntt  eessttaabblliisshheedd  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall  

TTrreeaassuurryy  ttoo  aassssuurree  pprruuddeennccee  aanndd  eeccoonnoommyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  aass  

wweellll  aass  ttiimmeelliinneessss  iinn  GGoovveerrnnmmeenntt  ffiinnaanncciiaall  ttrraannssaaccttiioonnss;;  

  

  FFoouurrtthh,,  wwee  wwiillll  ddeevveelloopp  aanndd  eennffoorrccee  ccoosstt  bbeenncchhmmaarrkkss  ffoorr  aallll  pprroojjeeccttss  aanndd  

ccoonnssuummaabblleess  ttoo  aassssuurree  vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  wwee  aarree  

ssttrreennggtthheenniinngg  ccaappaacciittyy  ooff  bbuuddggeett  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  sseettttiinngg  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  

bbeenncchhmmaarrkk  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett  ooff  aatt  lleeaasstt  8800  ppeerrcceenntt..  

SSiimmiillaarrllyy,,  wwee  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  eexxppeennddiittuurree  ttrraacckkiinngg  aanndd  vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy  aauuddiittss  ttoo  

eennssuurree  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  tthhee  uussee  ooff  ppuubblliicc  

rreessoouurrcceess  aatt  bbootthh  lleevveellss  ooff  GGoovveerrnnmmeennttss..  

  

  AAss  ppaarrtt  ooff  eeffffoorrttss  ttoo  ccoommbbaatt  wwaassttee,,  tthhee  bbuuddggeett  aallllooccaattiioonnss  ffoorr  ccoonnssuullttaannccyy  

sseerrvviicceess,,  ttrraavveell  aanndd  hhoossppiittaalliittyy  hhaavvee  bbeeeenn  ccuurrttaaiilleedd,,  wwhhiicchh  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  

ssaavviinnggss  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd;;  aanndd,,    

  

  FFiifftthh,,  aanndd  ffiinnaallllyy,,  wwee  aarree  aallssoo  pprroovviiddiinngg  rreessoouurrcceess  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ffiinnaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  oovveerrssiigghhtt  aaggeenncciieess,,  

nnaammeellyy,,  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurryy,,  ooffffiicceess  ooff  CCoonnttrroolllleerr  ooff  BBuuddggeett  aanndd  AAuuddiittoorr  

GGeenneerraall  aass  wweellll  aass  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  OOvveerrssiigghhtt  AAuutthhoorriittyy,,  ttoo  ffuurrtthheerr  
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eennhhaannccee  eeffffiicciieennccyy,,  eeffffeeccttiivveenneessss,,  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  

ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  

  

2222..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonn  tthhee  rreevveennuuee  ssiiddee,,  wwee  aarree  aawwaarree  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  mmoobbiilliizzee  mmoorree  

ddoommeessttiicc  rreessoouurrcceess  ffoorr  oouurr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aaggeennddaa..  TThheerreeffoorree,,  wwee  wwiillll  ssttrreennggtthheenn  rreevveennuuee  

ccoolllleeccttiioonn  eeffffoorrtt  bbyy  bbrriinnggiinngg  iinnttoo  tthhee  ttaaxx  nneett  aallll  ppootteennttiiaall  ttaaxxppaayyeerrss..  TThhiiss  eennttaaiillss  

iimmpplleemmeennttiinngg  rreeffoorrmmss  ttoo  eennhhaannccee  rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaappaacciittyy;;  ssiimmpplliiffyyiinngg  aanndd  

mmooddeerrnniizziinngg  ttaaxx  lleeggiissllaattiioonnss;;  aanndd  lleevveerraaggiinngg  IICCTT  ttoo  eennhhaannccee  ttaaxx  ccoommpplliiaannccee..    

  

2233..  FFuurrtthheerr,,  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  HHiiss  EExxcceelllleennccyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  dduurriinngg  tthhee  22001133  TTaaxxppaayyeerr  

DDaayy,,  wwee  hhaavvee  ffiinnaalliizzeedd  tthhee  DDrraafftt  IInnllaanndd  RReevveennuuee  AAggeennccyy  BBiillll  aanndd  CCuussttoommss  aanndd  BBoorrddeerr  

SSeerrvviicceess  BBiillll,,  aanndd  wwee  sshhaallll  sshhoorrttllyy  ssuubbmmiitt  tthheemm  ttoo  tthhiiss  HHoouussee..  TThhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthheessee  ttwwoo  

BBiillllss  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  rree--oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  KKeennyyaa  RReevveennuuee  AAuutthhoorriittyy  wwiillll,,  uullttiimmaatteellyy,,  eennhhaannccee  

ccaappaacciittyy  ooff  oouurr  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  

22..33::  SSttrruuccttuurraall  RReeffoorrmmss  ttoo  FFaacciilliittaattee  BBuussiinneessss  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  GGrroowwtthh  

  

2244..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  aallssoo  ddeeeeppeenniinngg  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  iinn  

oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  ttoottaall  ffaaccttoorr  pprroodduuccttiivviittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  

ggrroowwtthh  ffoorr  mmoorree  jjoobbss  ttoo  oouurr  yyoouutthh..    

  FFiirrsstt,,  wwee  aarree  ddeeeeppeenniinngg  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  rreeffoorrmmss  ttoo  ccrreeaattee  aa  vviibbrraanntt,,  aacccceessssiibbllee,,  

eeffffiicciieenntt  aanndd  gglloobbaallllyy  ccoommppeettiittiivvee  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  tthhaatt  pprroommootteess  hhiigghh  lleevveellss  ooff  

ssaavviinnggss  ttoo  ffiinnaannccee  oouurr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aaggeennddaa..  OOnnee  ooff  oouurr  kkeeyy  oobbjjeeccttiivvee  iinn  tthhiiss  

rreeggaarrdd  wwiillll  bbee  ttoo  ooppeerraattiioonnaalliizzee  tthhee  NNaaiirroobbii  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaanncciiaall  CCeennttrree;;  

  

  SSeeccoonndd,,  wwee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhiiss  HHoouussee  iinn  22001144,,  aa  nneeww  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  

BBiillll,,  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  AAuutthhoorriittyy  BBiillll  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy,,  aallll  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

sseeccttoorr  rreegguullaattoorryy  BBiillllss..  TThheerreeaafftteerr,,  wwee  sshhaallll  sseeeekk  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  bbrrooaaddeerr  

ffrraammeewwoorrkk  iinncclluuddiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurryy,,  FFiinnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  AAuutthhoorriittyy  aanndd  

CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  oovveerraallll  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..  

TThheessee  mmeeaassuurreess,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ootthheerr  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  

IInntteerreesstt  RRaatteess  tthhaatt  wweerree  rreecceennttllyy  aannnnoouunncceedd,,  iinncclluuddiinngg  iinnttrroodduucciinngg  tthhee  KKeennyyaa  

BBaannkk  RReeffeerreennccee  RRaattee  ((KKBBRRRR))  aanndd  tthhee  ttrraannssppaarreenntt  ddiisscclloossuurree  ooff  bbaannkk  cchhaarrggeess  

tthhrroouugghh  tthhee  AAnnnnuuaall  PPeerrcceennttaaggee  RRaattee  ((AAPPRR)),,  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ddrriivvee  aavveerraaggee  

iinntteerreesstt  rraatteess  ddoowwnnwwaarrddss,,  tthhuuss  mmaakkiinngg  ccrreeddiitt  aaffffoorrddaabbllee  aanndd  aacccceessssiibbllee  ttoo  aass  

mmaannyy  KKeennyyaannss  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..    

  

  TThhiirrdd,,  wwee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmaakkiinngg  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  aallll  ssmmaallll  ssccaallee  bbuussiinneesssseess  ttoo;;  

ssttaarrtt  bbuussiinneessss,,  aaccqquuiirree  ttrraaddee  ppeerrmmiittss,,  rreeggiisstteerr  pprrooppeerrttyy,,  aacccceessss  ccrreeddiitt,,  ffiillee  aanndd  

ppaayy  ttaaxxeess  aanndd  ttrraaddee  aaccrroossss  ccoouunnttiieess  aanndd  ccoouunnttrriieess  ssoo  aass  ttoo  ppoossiittiioonn  tthheemm  aass  

ccrreeaattoorrss  ooff  nneeww  jjoobbss  aanndd  nneeww  pprroodduuccttss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  ee--RReeggiissttrryy  wwiill ll  bbee  
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mmaaddee  ffuullllyy  ooppeerraattiioonnaall  iinn  ffiissccaall  yyeeaarr  22001144//1155  ttoo  eennaabbllee  ssmmaallll  ssccaallee  bbuussiinneesssseess  ttoo  

aappppllyy,,  ppaayy  ffoorr  aanndd  aaccqquuiirree  lliicceennsseess  ffoorr  tthheeiirr  bbuussiinneesssseess  wwiitthh  eeaassee..    

  

  FFoouurrtthh,,  wwee  wwiillll  aallssoo  rraattiioonnaalliizzee  aallll  rreegguullaattoorryy  ffeeeess  aanndd  ootthheerr  cchhaarrggeess  aanndd  

eessttaabblliisshh  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthheeiirr  iimmppoossiittiioonn  aanndd  

vvaarriiaattiioonn..  TThhiiss  wwiillll  ssaaffeegguuaarrdd  aanndd  eennccoouurraaggee  ggrroowwtthh  ooff  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  

bbuussiinneesssseess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  FFuurrtthheerr,,  wwee  hhaavvee  mmaaddee  pprroovviissiioonn  ffoorr  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff    aa  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt  oonnee--ssttoopp--iinnvveessttmmeenntt--sshhoopp  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  

tthhee  oonnee--ssttoopp  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  cceennttrreess,,  ppooppuullaarrllyy  kknnoowwnn  aass  HHuudduummaa  CCeennttrreess,,  ttoo  

mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  aallll  iinnvveessttoorrss  ttoo  sseett  uupp  bbuussiinneesssseess;;  aanndd  ffiinnaallllyy,,  

  

  FFiifftthh,,  wwee  aarree  ttaakkiinngg  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  aa  nnoottcchh  hhiigghheerr..  TThhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  

ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  EEtthhiiccss  aanndd  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  

PPuubblliicc  PPrroosseeccuuttoorr  wwiillll  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  eeccoonnoommiicc  ccrriimmee  

iinnvveessttiiggaattiioonn,,  pprroosseeccuuttoorriiaall  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  ccoorrrruuppttllyy  aaccqquuiirreedd  aasssseettss..  RReedduucciinngg  

ccoorrrruuppttiioonn  wwiillll  lloowweerr  tthhee  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss  aanndd  hheellpp  ccrreeaattee  jjoobbss..      

  

22..44::  TTrraannssppoorrtt,,  LLooggiissttiiccss  aanndd  EEnneerrggyy  ffoorr  IInncclluussiivvee  GGrroowwtthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

2255..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  sseeccoonndd  tthheemmee  oonn  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aass  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

ssttaatteedd,,  wwee  aarree  iinnvveessttiinngg  iinn  aa  ffiirrsstt  ccllaassss  ttrraannssppoorrtt  aanndd  llooggiissttiicc  nneettwwoorrkk  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ooff  

ddooiinngg  bbuussiinneessss,,  iimmpprroovvee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  eennhhaannccee  oouurr  oovveerraallll  ccoommppeettiittiivveenneessss  aass  aa  

ccoouunnttrryy..  IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt::    

  FFiirrsstt,,  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ssttaannddaarrdd  ggaauuggee  rraaiillwwaayy  lliinnee  ffrroomm  MMoommbbaassaa  ttoo  

NNaaiirroobbii  hhaass  bbeegguunn  aanndd  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  aanndd  ccoommmmiissssiioonniinngg  iinn  22001177..  

FFoorr  tthhiiss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh..2222..99  bbiilllliioonn  ttoo  bbee  rraaiisseedd  tthhrroouugghh  tthhee  RRaaiillwwaayy  

DDeevveellooppmmeenntt  LLeevvyy  ((RRDDLL))  iinn  22001144//1155  bbuuddggeett..  TThhiiss  iiss,,  iinn  aaddddiittiioonn,,  ttoo  tthhee  aammoouunnttss  

aallrreeaaddyy  ccoolllleecctteedd  uunnddeerr  tthhee  RRDDLL  FFuunndd  aanndd  llooaannss  ffrroomm  tthhee  PPeeoopplleess  RReeppuubblliicc  ooff  

CChhiinnaa;;    

  SSeeccoonndd,,  wwee  wwiillll  aallssoo  sshhoorrttllyy  wwoorrkk  oouutt  mmooddaalliittiieess  ffoorr  ffiinnaanncciinngg  tthhee  NNaaiirroobbii  ttoo  

MMaallaabbaa  sseeccttiioonn  wwiitthh  aa  bbrraanncchh  lliinnee  ttoo  tthhee  sshhoorree  ooff  LLaakkee  VViiccttoorriiaa,,  ttoo  lliinnkk  tthhee  ppoorrtt  ooff  

MMoommbbaassaa  wwiitthh  tthhee  hhiinntteerrllaanndd,,  pprroovviiddee  eeffffiicciieenntt  ccoonnnneeccttiivviittyy  wwiitthh  oouurr  rreeggiioonnaall  

nneeiigghhbboouurrss  aanndd  ppoossiittiioonn  iitt  aass  aa  pprreeffeerrrreedd  ppoorrtt  ooff  cchhooiiccee;;    

  TThhiirrdd,,  wwee  aarree  aallssoo  ffiinnaalliizziinngg  mmooddaalliittiieess  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  tthhee  JJKKIIAA  ccoommmmuutteerr  

rraaiill  ttoo  hhaasstteenn  mmoovveemmeenntt  ooff  ppaasssseennggeerrss  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  aaiirrppoorrtt;;  

  FFoouurrtthh,,  wwee  sshhaallll  sshhoorrttllyy  ccoommmmiissssiioonn  tteerrmmiinnaall  44  aanndd  ccoommmmeennccee  wwoorrkk  oonn  tthhee  

GGrreeeennffiieelldd  pprroojjeecctt  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  bbyy  22001177  ssoo  aass  ttoo  ppoossiittiioonn  NNaaiirroobbii  JJKKIIAA  aass  aa  

rreeggiioonnaall  aavviiaattiioonn  hhuubb..  IInn  aaddddiittiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  aallssoo  eexxppaannddiinngg  ootthheerr  

aaiirrppoorrttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh..11..6655  bbiilllliioonn  ffoorr  
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oonn--ggooiinngg  uuppggrraaddiinngg  ooff  KKiissuummuu  aanndd  IIssiioolloo  AAiirrppoorrttss,,  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  33  nneeww  

AAiirrppoorrttss  iinn  MMaannddeerraa,,  MMaalliinnddii,,  aanndd  SSuunneekkaa..  

  FFiifftthh,,  tthhrroouugghh  aa  PPrriivvaattee  PPuubblliicc  PPaarrttnneerrsshhiipp,,  wwee  aarree  iinnvveessttiinngg  iinn  aa  rreeggiioonnaall  ccrruuddee  

ooiill  ppiippeelliinnee  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ppoossiittiioonniinngg  ffoorr  tthhee  ooiill  ttrraannssppoorrttaattiioonn  bbuussiinneessss..  

WWee  wwiillll,,  aallssoo  uunnddeerr  PPPPPP  ffrraammeewwoorrkk,,  ddeevveelloopp  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  

LLaammuu  PPoorrtt  aanndd  SSoouutthheerrnn  SSuuddaann--EEtthhiiooppiiaa  TTrraannssppoorrtt  ((LLAAPPSSSSEETT))  CCoorrrriiddoorr  PPrroojjeecctt..  

  

  SSiixxtthh,,  wwee  aarree  aallssoo  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  eexxppaanndd  oouurr  rrooaadd  nneettwwoorrkk  ttoo  eeaassee  mmoovveemmeenntt  ooff  

ggooooddss  aanndd  ppaasssseennggeerrss  aanndd  eennccoouurraaggee  ggrroowwtthh  ooff  ccoommmmeerrccee  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy..  

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd::  

oo  KKSShh..4411  bbiilllliioonn  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  oonn--ggooiinngg  rrooaaddss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ccoouunnttrryy;;  

oo  KKSShh..2222..44  bbiilllliioonn  ffoorr  rrooaaddss  mmaaiinntteennaannccee  ttoo  eennssuurree  oouurr  rrooaaddss  aarree  uussaabbllee  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr;;  

oo  KKSShh..4422..33  bbiilllliioonn  ffoorr  ootthheerr  mmaajjoorr  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  

ccoonnnneeccttiinngg  KKeennyyaa  wwiitthh  nneeiigghhbboorriinngg  ccoouunnttrriieess  ttoo  ffaacciilliittaattee  ttrraaddee;;  

oo  KKSShh..11..00  bbiilllliioonn  ttoowwaarrddss  ddeeccoonnggeessttiioonn  ooff  rrooaadd  jjuunnccttiioonnss  iinn  NNaaiirroobbii  ffoorr  

ffaasstteerr  ffllooww  ooff  ttrraaffffiicc;;  

oo  KKSShh..1100  bbiilllliioonn  ffoorr  ootthheerr  nneeww  rrooaaddss  wwee  ppllaann  ttoo  ccoonnssttrruucctt  bbeeggiinnnniinngg  ffiissccaall  

yyeeaarr  22001144//1155  uunnddeerr  aann  AAnnnnuuiittyy  ffiinnaanncciinngg  aapppprrooaacchh;;  aanndd,,  

  SSeevveenntthh,,  ttoo  ffuurrtthheerr  eexxppaanndd  eenneerrggyy  pprroodduuccttiioonn  aanndd  lloowweerr  eenneerrggyy  pprriicceess  ffoorr  

iinndduussttrriieess  aanndd  hhoouusseehhoollddss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd::  

oo  KKSShh..1100  bbiilllliioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  cclleeaanneerr  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  ggeeootthheerrmmaall  

eenneerrggyy;;  

oo  KKSShh..2233  bbiilllliioonn  ttoowwaarrddss  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ppoowweerr  ttrraannssmmiissssiioonn  ttoo  rreedduuccee  

tteecchhnniiccaall  lloosssseess;;  aanndd  

oo  KKSShh..1100..66  bbiilllliioonn  ttoo  eexxppaanndd  aacccceessss  ttoo  ppoowweerr  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass  ssoo  aass  ttoo  

ssppuurr  ggrroowwtthh  ooff  eenntteerrpprriisseess  aanndd  eemmppllooyymmeenntt..  

  

33..00::  EEAASSIINNGG  CCOOSSTT  OOFF  LLIIVVIINNGG  AANNDD  IIMMPPRROOVVIINNGG  WWEELLFFAARREE  OOFF  KKEENNYYAANNSS  

  

33..11::  IInnvveessttiinngg  iinn  AAggrriiccuullttuurree  ttoo  RReedduuccee  tthhee  CCoosstt  ooff  LLiivviinngg  aanndd  CCrreeaattee  JJoobbss  

  

2266..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthhoouutt  aa  ddeelliibbeerraattee  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  

pprroodduuccttiivviittyy  cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr,,  aanndd  rreevveerrssee  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  oouurr  eexxppoorrttss  

tthhrroouugghh  vvaalluuee  aaddddiittiioonn,,  oouurr  tthhiirrdd  tthheemmaattiicc  ggooaall  ooff  aacccceelleerraattiinngg  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  ffoorr  
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eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  aacchhiieevveedd..  AA  ssuussttaaiinnaabbllee  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  

ssttrraatteeggyy  mmuusstt,,  aatt  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggee,,  eemmbbrraaccee  sseeccttoorrss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  oouurr  ppeeooppllee  

ddeerriivvee  tthheeiirr  lliivveelliihhooooddss..    

  

2277..  AAggrriiccuullttuurree  iiss  bbeesstt  ppoossiittiioonneedd  ttoo  ooppeenn  uupp  ooppppoorrttuunniittiieess  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  

ssuussttaaiinn  eeqquuiittaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroossppeerriittyy..  TThhiiss  wwiillll  llaarrggeellyy  ddeeppeenndd  oonn  uunnlloocckkiinngg  tthhee  

ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  sseeccttoorr  tthhrroouugghh  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aalloonngg  tthhee  vvaalluuee  

cchhaaiinn..  TThhee  eexxppaannssiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  oouuttppuutt  wwiillll  aallssoo  iinnccrreeaassee  ffoooodd  ssuupppplliieess,,  rreedduuccee  ffoooodd  

pprriicceess  aanndd  bbrriinngg  ddoowwnn  tthhee  ccoosstt  ooff  lliivviinngg,,  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  pprroommoottee  oovveerraallll  rruurraall  

ddeevveellooppmmeenntt..  

  

2288..  TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  rroolllliinngg  oouutt  aa  mmooddeell  ffaarrmm  ccoovveerriinngg  1100,,000000  aaccrreess,,  aass  

ppaarrtt  ooff  tthhee  oonnee  mmiilllliioonn  aaccrree  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  aatt  GGaallaannaa  RRaanncchh..  CCoonnccuurrrreennttllyy,,  wwee  aarree  

eennggaaggiinngg  wwiitthh  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  AAggrrii--

BBuussiinneessss  FFuunndd,,  wwhhiicchh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ccaann  aacccceessss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaasstt  ttrraacckk  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  oonnee  mmiilllliioonn  aaccrree  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  vveennttuurreess  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonnss  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  lleevveerraaggee  

GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  sseeeedd  ccaappiittaall  bbyy  aa  ssccaallee  ooff  oonnee--ttoo--tteenn..  

  

2299..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eennssuurree  ffuullll  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  lloowweerr  ffoooodd  pprriicceess,,  II  aamm  

aallllooccaattiinngg  KKSShh..  99..55  bbiilllliioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  oonn--ggooiinngg  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss..  TThhiiss  wwiillll  iinncclluuddee  

KKSShh..33..55  bbiilllliioonn  aallllooccaattiioonn  ttoo  tthhee  GGaallaannaa  IIrrrriiggaattiioonn  PPrroojjeecctt;;  KKSShh..33  bbiilllliioonn  ffoorr  iinnppuuttss  ssuubbssiiddyy  

iinncclluuddiinngg  ffeerrttiilliizzeerr;;  KKSShh..22..77  bbiilllliioonn  ffoorr  SSttrraatteeggiicc  GGrraaiinn  RReesseerrvveess;;  KKSShh..11..00  bbiilllliioonn  ffoorr  

ffiisshheerriieess  ddeevveellooppmmeenntt;;  KKSShh..00..77  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  KKeennyyaa  MMeeaatt  CCoommmmiissssiioonn..  

  

3300..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  mmoorree  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  sseeccttoorr,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  

KKSShh..00..33  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  PPyyrreetthhrruumm  sseeccttoorr;;  aanndd  aannootthheerr  KKSShh..00..33  bbiilllliioonn  ffoorr  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  FFrreeee  DDiisseeaassee  ZZoonnee..  

  

3311..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  ddrroouugghhtt  aanndd  ffllooooddss  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

ffaaccee  aass  aa  ccoouunnttrryy,,  wwee  hhaavvee  oonnccee  aaggaaiinn  pprriioorriittiizzeedd  fflloooodd  ccoonnttrrooll  aanndd  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg..  IInn  

tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthheerreeffoorree,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh..88..22  bbiilllliioonn  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  wwaatteerr  ppaannss  aanndd  

ddaammss,,  KKSShh..44..11  bbiilllliioonn  ffoorr  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn  aanndd  KKSShh..11..55  bbiilllliioonn  ffoorr  

eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..  II  hhaavvee  aallssoo  pprroovviiddeedd  KKSShh..00..55  

bbiilllliioonn  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  mmuullttii--ppuurrppoossee  ddaammss  tthhaatt  wweerree  ssttaarrtteedd  uunnddeerr  tthhee  eeccoonnoommiicc  

ssttiimmuulluuss  pprrooggrraammmmee..  
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33..22::  RReedduucciinngg  HHoouusseehhoollddss  FFiinnaanncciiaall  BBuurrddeenn  tthhrroouugghh  iinnvveessttmmeenntt  iinn  QQuuaalliittyy  

EEdduuccaattiioonn  

  

3322..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  uunnddeerr  tthhee  ffoouurrtthh  tthheemmaattiicc  aarreeaa  ooff  sshhaarriinngg  ggrroowwtthh,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

hhaass  mmaaddee  ttrreemmeennddoouuss  pprrooggrreessss  iinn  pprroovviiddiinngg  uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn..  BBuutt  tthheerree  aarree  

ccoonncceerrnnss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  hhiigghh  nnuummbbeerr  ooff  ppuuppiillss  ddrrooppppiinngg  oouutt  ooff  

sscchhooooll,,  wwiitthh  nnoo  cclleeaarr  aalltteerrnnaattiivvee  aacccceessss  ttoo  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  lliiffeelloonngg  sskkiillllss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  

ffiinndd  jjoobbss..  TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  mmeeaassuurreess  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  bbuuiilldd  sskkiillllss  aass  ffoolllloowwss::      

  

  FFiirrsstt,,  ttoo  iimmpprroovvee  qquuaalliittyy  ooff  oouurr  eedduuccaattiioonn  aanndd  eeaassee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  oonn  tthhee  

sshhoouullddeerrss  ooff  mmaannyy  hhoouusseehhoollddss  wwiitthh  sscchhooooll  ggooiinngg  cchhiillddrreenn,,  II  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  

aallllooccaattiioonn  ffoorr  ffrreeee  ttuuiittiioonn  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  bbyy  3333  ppeerrcceenntt  ttoo  KKSShh..2288..22  bbiillll iioonn..  II  

hhaavvee  aallssoo  iinnccrreeaasseedd  bbyy  3333  ppeerrcceenntt  aallllooccaattiioonn  ffoorr  ffrreeee  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  ttoo  

KKSShh..1133..55  bbiilllliioonn..  TThhiiss  wwiillll  mmaakkee  pprriimmaarryy  sscchhoooolliinngg  aanndd  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  ttrruullyy  

ffrreeee  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  II  hhaavvee  aallssoo  pprroovviiddeedd  KKSShh..22..33  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  

ffeeeeddiinngg  pprrooggrraammmmee  aanndd  KKSShh..440000mm  ffoorr  ssaanniittaarryy  ttoowweellss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  nnoo  cchhiilldd  

mmiisssseess  oouutt  oonn  sscchhooooll  dduuee  ttoo  ppoovveerrttyy;;    

  

  SSeeccoonndd,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  aass  eennrroollmmeenntt  iinnccrreeaasseess  eeaacchh  yyeeaarr,,  ssuuppppoorrttiivvee  ffaacciilliittiieess  

aanndd  rreessoouurrcceess  iinncclluuddiinngg  tteeaacchheerrss  wwiillll  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  iinnccrreeaasseedd  pprrooppoorrttiioonnaatteellyy..  

WWee  hhaavvee  tthheerreeffoorree,,  aallllooccaatteedd  KKSShh..00..66  bbiilllliioonn  ffoorr  uuppggrraaddiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  sscchhoooollss  tthhaatt  

ssttaarrtteedd  uunnddeerr  tthhee  eeccoonnoommiicc  ssttiimmuulluuss  pprroojjeeccttss  aanndd  aannootthheerr  KKSShh..22..33  bbiilllliioonn  ffoorr  

rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  55,,000000  tteeaacchheerrss..  II  hhaavvee  aallssoo  pprrooppoosseedd  aallllooccaattiioonnss  ooff  

KKSShh..22..00  bbiilllliioonn  aanndd  KKSShh..55..55  bbiilllliioonn  ffoorr  pprroommoottiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  ccoommmmuutteerr  aalllloowwaannccee,,  rreessppeeccttiivveellyy;;  aanndd,,  

  

  TThhiirrdd,,  iimmpprroovviinngg  qquuaalliittyy  aanndd  mmaakkiinngg  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  aacccceessssiibbllee  ttoo  aallll  

sscchhooooll  ggooiinngg  cchhiillddrreenn  tthhrroouugghh  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ee--lleeaarrnniinngg  pprrooggrraamm  rreemmaaiinnss  aa  

pprriioorriittyy  ttoo  tthhiiss  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  AAss  ssuucchh,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  oonnccee  aaggaaiinn  

aallllooccaattiinngg  aa  ttoottaall  ooff  KKSShh..1177..44  bbiilllliioonn  ffoorr  ee--lleeaarrnniinngg,,  iinncclluuddiinngg  llaappttooppss  ffoorr  oouurr  

cchhiillddrreenn,,  bbuuiillddiinngg  ccaappaacciittyy  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  rroolllliinngg  oouutt  ccoommppuutteerr  llaabboorraattoorryy  ffoorr  ccllaassss  

44  ttoo  ccllaassss  88  iinn  aallll  sscchhoooollss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  wwiillll  bbee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  

KKSShh..332200  mmiilllliioonn  II  hhaavvee  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  ccoommppuutteerrss..  

  

33..33::  FFuurrtthheerr  IInnvveessttiinngg  iinn  QQuuaalliittyy  aanndd  AAcccceessssiibbllee  HHeeaalltthh  CCaarree  

  

3333..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  aacchhiieevveedd  nnoottaabbllee  pprrooggrreessss  iinn  hheeaalltthh  ccaarree,,  bbuutt  mmaatteerrnnaall  aanndd  

iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  nneeww  hheeaalltthh  cchhaalllleennggeess  aarree  ppuuttttiinngg  pprreessssuurree  oonn  oouurr  hheeaalltthh  

ccaarree  ssyysstteemm..  AAss  HHiiss  EExxcceelllleennccyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  hhaass  ccoommmmiitttteedd,,  wwee  aarree  eemmppoowweerriinngg  

mmootthheerrss  aanndd  iinnffaannttss  ttoo  eennjjooyy  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliivvee..  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeennttss  wwee  aarree  
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eexxtteennddiinngg  tthhiiss  eemmppoowweerrmmeenntt  ttoo  eevveerryy  KKeennyyaann  bbyy  iinnvveessttiinngg  iinn  aacccceessss  ttoo  mmooddeerrnn  aanndd  wweellll--

eeqquuiippppeedd  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  aanndd  wweellll  ttrraaiinneedd  aanndd  mmoottiivvaatteedd  hheeaalltthh  ccaarree  wwoorrkkeerrss..    

  

3344..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeennttss,,  wwee  aarree  ddeevveellooppiinngg  aa  

pprrooggrraamm  ffoorr  hheeaalltthh  ccaarree  iinnffrraassttrruuccttuurree  uuppggrraaddee  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,    rreeccrruuiittmmeenntt  

ooff  mmoorree  hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss,,  eessppeecciiaallllyy  ccoommmmuunniittyy  eexxtteennssiioonn  hheeaalltthh  ccaarree,,  eexxppaannssiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  

ffaacciilliittiieess,,  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssyysstteemmss  ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd  eexxppaanndd  hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  aanndd  

ssaanniittaattiioonn  aatt  ccoommmmuunniittyy  lleevveell,,  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  oouurr  hheeaalltthh  ccaarree  ppoolliiccyy..    

  

3355..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh..00..77  bbiilllliioonn  ffoorr  ffrreeee  aacccceessss  ttoo  bbaassiicc  hheeaalltthh  

ccaarree  iinn  hheeaalltthh  cceennttrreess  aanndd  ddiissppeennssaarriieess  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aanndd  ttoo  ffuurrtthheerr  ssuuppppoorrtt  

uunniivveerrssaall  mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh  ccaarree,,  wwee  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh..  44..00  bbiilllliioonn  ffoorr  ffrreeee  aacccceessss  ttoo  

mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh  ccaarree  bbyy  oouurr  mmootthheerrss..    

  

3366..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  aallssoo  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinntteerrvveennttiioonnss  iinn  tthhee  hheeaalltthh  

sseeccttoorr::    

  KKSShh..33..00  bbiilllliioonn  ffoorr  lleeaassee  ffiinnaanncciinngg  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  eennhhaannccee  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy;;  

  KKSShh..  33..00  bbiilllliioonn  ffoorr  KKeennyyaa  MMeeddiiccaall  TTrraaiinniinngg  CCeennttrreess;;  

  KKSShh..  88..44  bbiilllliioonn  ffoorr  KKeennyyaattttaa  NNaattiioonnaall  HHoossppiittaall;;  

  KKSShh..  55..22  bbiilllliioonn  ffoorr  MMooii  TTeeaacchhiinngg  aanndd  RReeffeerrrraall  HHoossppiittaall;;  

  KKSShh..  11..77  bbiilllliioonn  ffoorr  KKeennyyaa  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee;;  

  KKSShh..  22..44  bbiilllliioonn  ffoorr  ddooccttoorrss//cclliinniiccaall  ooffffiicceerrss//nnuurrsseess  iinntteerrnnsshhiipp  pprrooggrraammmmee;;  aanndd  

  KKSShh..  00..33  bbiilllliioonn  ffoorr  iinnffoorrmmaall  sseettttlleemmeenntt  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooggrraammmmee..  

  

3377..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  ffoorreessttaallll  aannyy  lleeaakkaaggeess  iinn  tthhee  hheeaalltthh  ccaarree  ssuuppppllyy  cchhaaiinn,,  aann  

eeffffiicciieenntt,,  eeffffeeccttiivvee  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  

aanndd  mmeeddiiccaall  ssuupppplliieess  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy  lleevveellss  wwiillll  bbee  ppuutt  iinn  ppllaaccee..  

  

33..44::  CCuusshhiioonniinngg  tthhee  PPoooorr  aanndd  VVuullnneerraabbllee  tthhrroouugghh  SSoocciiaall  SSaaffeettyy  NNeettss  

3388..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  tthhee  eeccoonnoommyy  iiss  ttrraannssffoorrmmeedd,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  wwhhiillee  ssoommee  

sseeccttoorrss  wwiillll  tthhrriivvee,,  ootthheerrss  mmaayy  ssuuffffeerr  wweellffaarree  lloosseess  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  IItt  iiss  ffoorr  

tthhiiss  rreeaassoonn  tthhaatt  llaasstt  yyeeaarr  wwee  aallllooccaatteedd  KKSShh  1133..44  bbiilllliioonn  ttoo  ccuusshhiioonn  tthheessee  vvuullnneerraabbllee  

ggrroouuppss..  IInn  tthhiiss  bbuuddggeett,,  II  aamm  ggooiinngg  aa  sstteepp  ffuurrtthheerr  ttoo  pprrooppoossee  aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  ttoo  ccoovveerr  

mmoorree  vvuullnneerraabbllee  ppeerrssoonnss  ssuucchh  aass  oorrpphhaannss  aanndd  vvuullnneerraabbllee  cchhiillddrreenn,,  eellddeerrllyy  ppeerrssoonnss,,  

eexxttrreemmee  ppoooorr  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  aanndd  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittyy..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  II  hhaavvee  sseett  aa  ssiiddee::    

  KKSShh..  77..22  bbiilllliioonn  ffoorr  oorrpphhaannss  aanndd  vvuullnneerraabbllee  cchhiillddrreenn;;    
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  KKSShh..  44..99  bbiilllliioonn  ffoorr  oollddeerr  ppeerrssoonnss;;    

  KKSShh..  00..88  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhoossee  wwiitthh  eexxttrreemmee  ddiissaabbiilliittyy;;    

  KKSShh..  00..33  bbiilllliioonn  ffoorr  ootthheerr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittyy  uunnddeerr  ccoovveerraaggee  ooff  ccaasshh  ttrraannssffeerr;;    

  KKSShh..  00..33  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  ssttrreeeett  ffaammiilliieess;;  

  KKSShh..  00..55  bbiilllliioonn  ffoorr  iinnssuurraannccee  ccoovveerr  ffoorr  ppeerrssoonnss  uunnddeerr  tthhee  ssoocciiaall  ssaaffeettyy  nneett  

pprrooggrraammmmee;;  

  KKSShh..  00..88  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  CChhiilldd  WWeellffaarree  SSoocciieettyy;;  

  KKSShh..  00..44  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  BBuurrssaarryy  SScchheemmee  ffoorr  

oorrpphhaannss,,  ppoooorr  aanndd  bbrriigghhtt  ssttuuddeennttss;;  aanndd,,    

  KKSShh..  00..66  bbiilllliioonn  ffoorr  RReesseettttlliinngg  tthhee  IInntteerrnnaallllyy  DDiissppllaacceedd  PPeerrssoonnss  ((IIDDPPss))..  

  

3399..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  sshhoorrtt,,  bbyy  eexxppaannddiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  oouuttppuutt,,  ssuubbssiiddiizziinngg  ffeerrttiilliizzeerr,,  

iinnvveessttiinngg  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  rreedduuccee  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss,,  rreedduucciinngg  tthhee  oouutt  ooff  ppoocckkeett  

eexxppeennsseess  ffoorr  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree,,  aanndd  bbyy  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  eexxppaannddiinngg  tthhee  ssoocciiaall  ssaaffeettyy  

nneettss  ffoorr  tthhee  ppoooorr  aanndd  ddeesseerrvviinngg  KKeennyyaannss,,  wwee  hhaavvee  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhoossee  KKeennyyaannss  wwhhoo  

pplleeaaddeedd  tthhaatt  wwee  aaddddrreessss  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  vvuullnneerraabbllee..  

  

44..00::  EEXXPPAANNDDIINNGG  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  TTOO  TTHHEE  YYOOUUTTHH  AANNDD  WWOOMMEENN  

  

44..11::  FFooccuussiinngg  oonn  MMaannuuffaaccttuurriinngg  ttoo  FFoosstteerr  HHiigghheerr  GGrroowwtthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

4400..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ffiifftthh  tthheemmaattiicc  aarreeaa  iiss  oonn  eemmppllooyymmeenntt  ooff  oouurr  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn..  

KKeennyyaa  iiss  eennddoowweedd  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  

iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn..  FFaacciilliittaattiinngg  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  sseeccttoorr  wwiillll  mmoovvee  oouurr  aaggrriiccuullttuurree  

aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  uupp  tthhee  vvaalluuee  cchhaaiinn  aanndd  ggrrooww  aanndd  ddiivveerrssiiffyy  oouurr  eexxppoorrttss..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  

oouurr  pprrooggrraamm  oonn  aaggrriiccuullttuurree  llaayyss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  iinndduussttrriiaall  ttaakkee--ooffff  aass  wwee  ffaacciilliittaattee  tthhee  

pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aaggrroo--pprroocceessssiinngg  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg  iinnppuuttss  ssuucchh  aass  

eeqquuiippmmeenntt,,  mmaacchhiinneerryy  aanndd  ppaarrttss..    

  

4411..  AAss  wwee  ccoonnssttrruucctt  tthhee  rraaiillwwaayy  lliinnee  ffrroomm  MMoommbbaassaa  ttoo  wweesstteerrnn  KKeennyyaa,,  wwee  wwiillll  aallssoo  

ddeevveelloopp  iinndduussttrriiaall  ppaarrkkss  aatt  ssttrraatteeggiicc  llooccaattiioonnss  aalloonngg  tthhee  rraaiillwwaayy  lliinnee..  TThheessee  iinndduussttrriiaall  

cclluusstteerrss  wwiillll  bbee  cceennttrreess  ffoorr  ddrriivviinngg  vvaalluuee  aaddddiittiioonn  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  BBuutt  eevveenn  aass  wwee  aawwaaiitt  

tthheeiirr  ccoommpplleettiioonn,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aann  aallllooccaattiioonn  ooff  KKSShh..33..00  bbiilllliioonn  aanndd  iinnttrroodduucceedd  rreeffoorrmm  

mmeeaassuurreess  ttoo  rreevviivvee  aanndd  mmaakkee  ooppeerraattiioonnaall,,  aatt  hhiigghheerr  ccaappaacciittyy,,  iinndduussttrriieess  iinn  tthhee  tteexxttiillee  aanndd  

lleeaatthheerr  ssuubb--sseeccttoorrss..  WWee  aarree  aallssoo  ggooiinngg  ttoo  rreevvaammpp  tthhee  NNuummeerriiccaall  MMaacchhiinneess  LLiimmiitteedd  ttoo  

mmaakkee  iitt  aa  rreeggiioonnaall  hhuubb  ffoorr  rraaiillwwaayy  ppaarrttss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee..    
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4422..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  nnootteedd  wwiitthh  ccoonncceerrnn  tthhaatt  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppuubblliicc  aaggeenncciieess  ccoonnttiinnuuee  

ttoo  ppuurrcchhaassee  ggooooddss  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  ccoouunnttrryy,,  eevveenn  iinn  ccaasseess  wwhheerree  ssuucchh  ggooooddss  aarree  

mmaannuuffaaccttuurreedd  llooccaallllyy..  TThhiiss  iiss  ddeessppiittee  tthhee  mmaannddaattoorryy  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  tthhee  PPuubblliicc  

PPrrooccuurreemmeenntt  DDiissppoossaall  RReegguullaattiioonnss  ooff  22001133,,  wwhhiicchh  ccoommppeellss  aallll  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ssuupppplliieerrss//ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  ssoouurrccee  aatt  lleeaasstt  4400  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  tteennddeerr  rreeqquuiirreemmeenntt  ffrroomm  llooccaall  

ffiirrmmss..  TThhiiss  pprraaccttiiccee  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee  aanndd  mmuusstt  ssttoopp  ffoorrtthhwwiitthh..  PPuubblliicc  rreessoouurrcceess,,  wwhheetthheerr  

ssoouurrcceedd  ddoommeessttiiccaallllyy  oorr  eexxtteerrnnaallllyy,,  mmuusstt  bbee  aapppplliieedd  ooppttiimmaallllyy  ttoo  pprroommoottee  llooccaall  ccoonntteenntt  aanndd  

ssppuurr  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn..  IInn  tthhee  ssaammee  vveeiinn,,  II  ccaallll  uuppoonn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppllaayyeerrss  ttoo  aallssoo  

ddeemmoonnssttrraattee  tthheeiirr  ppaattrriioottiissmm  bbyy  bbuuyyiinngg  KKeennyyaa’’ss  pprroodduuccttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  eexxppaannssiioonn  ooff  

oouurr  iinndduussttrriiaall  bbaassee  aanndd  ccrreeaattee  mmoorree  jjoobbss  llooccaallllyy..    

  

44..22::  EEmmppoowweerriinngg  tthhee  YYoouutthh  aanndd  WWoommeenn  ttoo  CCrreeaattee  MMoorree  JJoobbss  

  

4433..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  uunneemmppllooyymmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  tthhee  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn  rreemmaaiinnss  aa  

mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  ttoo  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  ssttaabbiilliittyy..  TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  

bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee  oonn--ggooiinngg  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn  ssuuppppoorrtt  iinniittiiaattiivveess  ttoo  ffuurrtthheerr  eennccoouurraaggee  

eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp,,  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ccrreeaattiivviittyy  ooff  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee..  SSkkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  pprriioorriittyy  ttoo  eennaabbllee  tthhiiss  ggrroouupp  ttoo  bbee  tthhee  ddyynnaammiicc  ddrriivveerrss  ooff  

ggrroowwtthh  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaattiioonn..  

  

4444..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  ccaarreess  ddeeeeppllyy  ffoorr  tthhee  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn,,  wwee  

aarree  ffaacciilliittaattiinngg  eexxppaannssiioonn  ooff  ccrreeddiitt  aacccceessss  ssoo  aass  ttoo  aaffffoorrdd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ppuurrssuuee  

eennttrreepprreenneeuurriiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  ssccaallee  uupp  tthheeiirr  ssmmaallll  bbuussiinneesssseess..  TThhee  UUwweezzoo  FFuunndd,,  

YYoouutthh  EEnntteerrpprriissee  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  aanndd  WWoommeenn  EEnntteerrpprriissee  FFuunndd  wwiillll  bbee  rraattiioonnaalliizzeedd  iinnttoo  

aann  eeffffiicciieenntt  aanndd  wweellll  ccaappiittaalliizzeedd  FFuunndd  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  eevveerr  ggrroowwiinngg  ddeemmaannddss  ooff  oouurr  yyoouutthh  

aanndd  wwoommeenn..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh..330000  mmiilllliioonn  ttoo  tthhee  YYoouutthh  EEnntteerrpprriissee  

FFuunndd,,  KKSShh..220000  mmiilllliioonn  ffoorr  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  aallrreeaaddyy  eessttaabblliisshheedd  KKSShh..  66  bbiilllliioonn,,  UUwweezzoo  

FFuunndd  aanndd  KKSShh..220000  mmiilllliioonn  ffoorr  tthhee  WWoommeenn  EEnntteerrpprriissee  FFuunndd..  

  

4455..  TToo  ffuurrtthheerr  eemmppoowweerr  tthhee  wwoommeenn  aanndd  yyoouutthh  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  

KKSShh..88..11  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  2211,,887700  yyoouutthh  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  YYoouutthh  

SSeerrvviiccee  ssoo  aass  ttoo  ccaattaallyyzzee  aa  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  yyoouutthh  eemmppoowweerrmmeenntt  pprrooggrraamm  iinn  KKeennyyaa..  

TThhrroouugghh  tthhiiss  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  pprrooggrraamm,,  wwee  wwiillll  iinnccuullccaattee  cciivviicc  ccoommppeetteennccee  aanndd  iimmppaarrtt  

ssppeecciiaalliizzeedd  sskkiillllss  ttoo  uupplliifftt  tthhee  uunneemmppllooyyeedd  aanndd  ddiisseennffrraanncchhiisseedd  yyoouutthh  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy..  WWee  

eexxppeecctt  tthhee  2211,,887700  yyoouutthh  ttoo  wwoorrkk  iinn  ccoommmmuunniittyy  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss,,  wwhhiicchh  wwiillll  rreeccrruuiitt,,  

ttrraaiinn  aanndd  ssuuppeerrvviissee  aannootthheerr  222277,,667700  yyoouutthh  iinn  vvaarriioouuss  NNaattiioonnaall  YYoouutthh  SSeerrvviiccee  iinniittiiaattiivveess  

ssuucchh  aass  ddaamm  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

  

4466..  TToo  eennssuurree  tthhaatt  oouurr  cchhiillddrreenn  rreemmaaiinn  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  lleeaarrnniinngg  ttoo  ggaaiinn  kknnoowwlleeddggee  

aanndd  sskkiillllss  ffoorr  aa  bbeetttteerr  ttoommoorrrrooww,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKSShh  66..44  bbiilllliioonn  ffoorr  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  

iinnssttiittuutteess,,  KKSShh  55..77  bbiilllliioonn  ffoorr  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  llooaannss  aanndd  KKSShh  5555  bbiilllliioonn  ffoorr  uunniivveerrssiittyy  

eedduuccaattiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  II  hhaavvee  pprroovviiddeedd  KKSShh  554400  mmiilllliioonn  ffoorr  iinnssttrruuccttoorrss  ooff  vviillllaaggee  
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ppoollyytteecchhnniiccss,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  wwoorrkk  bbeeiinngg  ddoonnee  bbyy  ccoouunnttyy  

ggoovveerrnnmmeennttss..  

  

55..00::  SSTTRREENNGGTTHHEENNIINNGG  DDEEVVOOLLUUTTIIOONN  FFOORR  FFAASSTTEERR  EEQQUUIITTAABBLLEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

4477..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  wwee  ddeevvoollvvee  mmoorree  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee  ccoouunnttiieess,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  

tthheessee  rreessoouurrcceess  aarree  uuttiilliizzeedd  pprruuddeennttllyy  ttoo  ooppttiimmiizzee  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  tthhee  

wweellffaarree  ooff  oouurr  ppeeooppllee..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  uunnddeerr  tthhee  ssiixxtthh  tthheemmaattiicc  ffooccuuss  oonn  eennssuurriinngg  ssuucccceessss  

ooff  ddeevvoolluuttiioonn,,  wwee  wwiillll  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraamm..  WWee  wwiillll  aallssoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ccoouunnttiieess  iinn  

ssttrreennggtthheenniinngg  tthheeiirr  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthheemm  ttoo  rreeaalliizzee  vvaalluuee  

ffoorr  mmoonneeyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  

  

4488..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eemmppoowweerr  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ddeevvoollvveedd  ffuunnccttiioonnss  aanndd  

ttoo  ffaacciilliittaattee  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ccoouunnttiieess,,  aa  ttoottaall  ooff  KKSShh..222266..77  bbiilllliioonn  hhaass  bbeeeenn  

aallllooccaatteedd  ttoo  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  tthhee  FFYY  22001144//1155  aass  sshhaarreeaabbllee  rreevveennuuee..  TThhiiss  ttrraannssllaatteess  

ttoo  4433  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  aauuddiitteedd  rreevveennuueess  aapppprroovveedd  bbyy  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  iiss  wweellll  

aabboovvee  tthhee  1155  ppeerrcceenntt  mmiinniimmuumm  mmaannddaatteedd  bbyy  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..      

  

4499..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  KKSShh  33..44  bbiilllliioonn  eeqquuaalliizzaattiioonn  ffuunndd  iinn  22001144//1155  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  

pprroovviiddee  bbaassiicc  sseerrvviicceess  iinncclluuddiinngg  wwaatteerr,,  rrooaaddss,,  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  aanndd  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  mmaarrggiinnaall  

aarreeaass  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbrriinngg  tthheessee  sseerrvviicceess  iinn  tthheessee  aarreeaass  ttoo  nnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  iinn  lliinnee  wwiitthh  oouurr  

ccoonnssttiittuuttiioonnaall  rreeqquuiirreemmeenntt..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  sshhaarreedd  bbyy  1144  mmaarrggiinnaalliizzeedd  ccoouunnttiieess  wwhhiicchh  

wweerree  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  oonn  RReevveennuuee  AAllllooccaattiioonn  ((CCRRAA))..    

  

5500..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ttoo  ssuuppppoorrtt  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccrreeaattee  jjoobbss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell,,  wwee  hhaavvee  

aallllooccaatteedd..  KKSShh..  2288  bbiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttiittuueennccyy  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  ((CCDDFF))  aanndd  aannootthheerr  

KKSShh..22..0033  bbiilllliioonn  ffoorr  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonnss  ffoorr  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt..  TThheessee  ttooggeetthheerr  ttrraannssllaattee  ttoo  

aann  aavveerraaggee  ooff  KKsshhss  110000  mmiilllliioonn  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ffoorr  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  tthhaatt  iimmppaacctt  ddiirreeccttllyy  

tthhee  lliivveess  ooff  oouurr  ppeeooppllee..  

  

5511..  AAss  bbeeffoorree,,  II  eexxppeecctt  tthhee  HHoonn  MMeemmbbeerrss  ttoo  pprroovviiddee  eeffffeeccttiivvee  oovveerrssiigghhtt  ooff  tthheessee  

rreessoouurrcceess  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  aacchhiieevvee  ffaasstteerr  aanndd  eeqquuiittaabbllee  rreeggiioonnaall  pprrooggrreessss..  

  

66..00::  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  BBUUDDGGEETT  AANNDD  AAPPPPRROOPPRRIIAATTIIOONNSS  

CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

5522..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  aamm  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  BBuuddggeett  aanndd  

AApppprroopprriiaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  llaaiidd  bbeeffoorree  tthhiiss  hhoouussee  oonn  tthhee  44tthh  JJuunnee  22001144,,  pprrooppoosseedd  

rreeaalliiggnneedd  ooff  tthhee  BBuuddggeett  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  33  AArrmmss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt..  KKeeyy  aammoonngg  tthheessee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree::  
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  EEnnhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  aallllooccaattiioonn  ttoo  CCDDFF  bbyy  KKSShh  55  bbiilllliioonn  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  

aallllooccaattiioonn  ttoo  KKSShh  3333  bbiilllliioonn;;  

  AAddddiittiioonnaall  KKSShh  55  bbiilllliioonn  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonnss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  

ccoonnssuullttaattiioonn  ooff  tthhee  bbuuddggeett;;  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  11..22  bbiilllliioonn  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  RRoonnaalldd  NNggaallaa  UUttaalliiii  CCoolllleeggee  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  11  bbiilllliioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  CChheemmoossuussuu,,  KKiisseerriiaann  

aanndd  UUmmaaaa  DDaammss;;  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  11  bbiilllliioonn  ffoorr  uuppggrraaddiinngg  tthhee  NNaarrookk--    SSeekkeennaannii--  MMaassaaii  RRooaadd  ttoo  

bbiittuummeenn  ssttaannddaarrdd;;  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  660000  mmiilllliioonn  ffoorr  tthhee  ssppeecciiaall  eeccoonnoommiicc  zzoonneess;;  aanndd  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  446600  mmiilllliioonn  ffoorr  KKoonnzzaa  TTeecchhnnooppoolliiss  DDeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy;;  aanndd  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  330000  mmiilllliioonn  ttoo  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall..  

  

5533..  MMrr..    SSppeeaakkeerr,,  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthheessee  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurreess  lleeaavveess  aa  ffiinnaanncciinngg  

ggaapp  ooff  KKSShh..1100  bbiilllliioonn..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  wwiillll  sshhoorrttllyy  bbee  sseeeekkiinngg  tthhee  CCaabbiinneett’’ss  gguuiiddaannccee  oonn  

mmeeaassuurreess  ttoo  cclloossee  tthhiiss  ggaapp  aass  wwee  rreefflleecctt  tthhee  cchhaannggeess  iinn  tthhee  AApppprroopprriiaattiioonn  BBiillll  ffoorr  FFYY  

22001144//1155..    

  

  

77..00::  BBUUDDGGEETT  EESSTTIIMMAATTEESS  FFOORR  22001144//1155    

    

5544..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aallllooww  mmee  nnooww  ttoo  ttuurrnn  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  pprroojjeeccttiioonnss  ffoorr  22001144//1155  bbuuddggeett..  

OOuurr  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa  aanndd  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  oouurr  aassppiirraattiioonnss  iiss  aanncchhoorreedd  oonn  oouurr  aabbiilliittyy  

ttoo  mmoobbiilliizzee  oowwnn  rreessoouurrcceess..  II  tthheerreeffoorree,,  ssaalluuttee  oouurr  ffaaiitthhffuull  ttaaxx  ppaayyeerrss  wwhhoo,,  iinn  FFYY  22001144//1155,,  

aarree  ggooiinngg  ttoo  mmoobbiilliizzee  8833..66  ppeerrcceenntt  ooff  oouurr  rreessoouurrcceess..    

  

5555..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  pprroojjeecctt  ttoo  iinnccrreeaassee  oouurr  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  bbyy  1155..55  ppeerrcceenntt  ttoo  

KKSShh..  11,,  118800..88  bbiilllliioonn,,  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  2255..55  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..  TThhiiss  ccoommpprriisseess  ooff  KKSShh  11,,008866..66  

bbiilllliioonn  iinn  oorrddiinnaarryy  rreevveennuuee,,  aanndd  KKSShh  9944..11  bbiilllliioonn  iinn  AApppprroopprriiaattiioonnss--IInn--AAiidd..    

  

5566..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aalltthhoouugghh  tthhiiss  lleevveell  ooff  rreevveennuuee  iiss  pprreeddiiccaatteedd  oonn  pprroojjeecctteedd  eeccoonnoommiicc  

ggrroowwtthh,,  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  sstteepp  uupp  tthhee  oonnggooiinngg  rreeffoorrmmss  iinn  ttaaxx  aanndd  ccuussttoommss  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

TThhee  KKRRAA  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  iinnssttiittuuttee  mmeeaassuurreess  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  rreevveennuuee  bbaassee  aanndd  eelliimmiinnaattee  ttaaxx  

lleeaakkaaggeess..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  mmooddeerrnniizzee  tthhee  ttaaxx  llaawwss  iinn  lliinnee  wwiitthh  

iinntteerrnnaattiioonnaall  bbeesstt  pprraaccttiiccee  ssoo  aass  ttoo  ssiimmpplliiffyy  ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  eennhhaannccee  tthhee  rreevveennuuee  yyiieelldd..  

    

5577..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree  nneett  ooff  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  rroolllloovveerr  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  

rreeaacchh  KKSShh  11,,558811..00  bbiilllliioonn..  TThhiiss  iinncclluuddeess  NNaattiioonnaall  GGoovveerrnnmmeenntt  mmiinniisstteerriiaall  eexxppeennddiittuurreess  ooff  

KKSShh  665544..11  bbiilllliioonn  aanndd  KKSShh  447766..44  bbiilllliioonn  ffoorr  rreeccuurrrreenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  rreessppeeccttiivveellyy;;  
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ccoouunnttyy  aallllooccaattiioonn  ooff  KKSShh  222266..77  bbiilllliioonn  aanndd  aallllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  

ooff    KKSShh  1199..22  bbiilllliioonn  aanndd  KKSShh  1188..55  bbiilllliioonn,,  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  eexxppeennddiittuurreess  aallssoo  iinncclluuddee  

iinntteerreesstt  ppaayymmeennttss  ooff  KKSShh  114477..44  bbiilllliioonn  aanndd  ppeennssiioonnss  aanndd  ootthheerr  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  

SSeerrvviicceess  ((CCFFSS))  ooff  KKSShh  3366..66  bbiilllliioonn  aanndd  nneett  lleennddiinngg  ooff  KKSShh  22..11  bbiilllliioonn..    

  

5588..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  yyoouu  wwiillll  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess  aarree  ddeecclliinniinngg  ffrroomm  tthhee  

eessttiimmaatteedd  ffiigguurree  ooff  2200..44  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  FFYY  22001133//1144  ttoo  1188..77  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  

22001144//1155,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  aa  sslloowwddoowwnn  iinn  eexxppeennddiittuurreess  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

aauusstteerriittyy  mmeeaassuurreess..  TToo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  uupphhoolldd  tthhee  

ffiissccaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  pprriinncciipplleess,,  ttrraannssffeerrss  ttoo  ppaarraassttaattaallss  aanndd  sseemmii--aauuttoonnoommoouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  

aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  ccoonnttaaiinneedd  aatt  tthhee  22001133//1144  nnoommiinnaall  vvaalluuee  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  ffiissccaall  ssppaaccee  

ffoorr  pprriioorriittyy  eexxppeennddiittuurreess..  

  

5599..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ggrroossss  mmiinniisstteerriiaall  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess,,  iinncclluuddiinngg  nneett  lleennddiinngg  

ffoorr  22001144//1155  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  KKSShh  448866..99  bbiilllliioonn..  TThhiiss  ccoommpprriisseess  KKSShh  228899..22  bbiilllliioonn  ttoo  bbee  

ffuunnddeedd  ffrroomm  ddoommeessttiicc  rreessoouurrcceess,,  aanndd  KKSShh  118877..22  bbiilllliioonn  ffuunnddeedd  ffrroomm  pprroojjeecctt  llooaannss  aanndd  

ggrraannttss  ffrroomm  eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess,,  aanndd  KKSShh  22..11  bbiilllliioonn  ffoorr  nneett  lleennddiinngg..  TThhiiss  eexxppeennddiittuurree  iiss  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  aallllooccaattiinngg  aann  iinnccrreeaassiinngg  sshhaarree  ooff  rreessoouurrcceess  ttoowwaarrddss  

ddeevveellooppmmeenntt  oouuttllaayyss..    

  

6600..  MMoosstt  ooff  tthhee  oouuttllaayyss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  ccrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  tthhaatt  wwiillll  ccrroowwdd  iinn  

pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinnvveessttmmeenntt  aass  wweellll  aass  ffaacciilliittaattee  ccrriittiiccaall  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  rreemmoovvee  bbiinnddiinngg  

ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  ggrroowwtthh..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  ffoorrmmuullaattiinngg  tthhiiss  bbuuddggeett  tthhee  NNaattiioonnaall  GGoovveerrnnmmeenntt  

hhaass  aaddhheerreedd  ttoo  tthhee  ffiissccaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  pprriinncciippllee  rreeqquuiirriinngg  tthhaatt  aa  mmiinniimmuumm  ooff  3300  ppeerrcceenntt  ooff  

tthhee  NNaattiioonnaall  BBuuddggeett  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurree..  

  

6611..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoottaall  ccoommmmiitttteedd  eexxtteerrnnaall  ggrraannttss  ffrroomm  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss’’  aammoouunntt  

ttoo  KKSShh  5577..99  bbiilllliioonn..  DDeettaaiillss  ooff  tthhee  ddoonnoorrss  aanndd  pprroojjeeccttss  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  

DDeevveellooppmmeenntt  EEssttiimmaatteess..  II  wwiisshh  ttoo  ssiinncceerreellyy  tthhaannkk  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  ffoorr  tthheeiirr  

ccoonnttiinnuueedd  ssuuppppoorrtt..    

  

6622..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthh  ttoottaall  eexxppeennddiittuurreess  ooff  KKSShh  11,,558811..00  bbiilllliioonn  ((eexxcclluussiivvee  ooff  ddoommeessttiicc  

rreeddeemmppttiioonnss)),,  aanndd  ttoottaall  eexxppeecctteedd  rreevveennuueess  ooff  KKSShh  11,,223388..66  bbiilllliioonn  ((iinncclluuddiinngg  aanndd  ggrraannttss)),,  

tthhee  oovveerraallll  bbuuddggeett  ddeeffiicciitt  ((iinncclluuddiinngg  ggrraannttss))  iinn  22001144//1155  iiss  pprroojjeecctteedd  ttoo  bbee  aabboouutt  KKSShh  334422..44  

bbiilllliioonn..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  nneett  eexxtteerrnnaall  ffiinnaanncciinngg  ooff  KKSShh..  114499..66  bbiilllliioonn  ((33..22  

ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  aanndd  llooaann  rreeppaayymmeenntt  rreecceeiippttss  ooff  KKsshh  22  bbiilllliioonn,,  tthhiiss  wwiillll  lleeaavvee  aa  ddeeffiicciitt  ooff  

KKSShh  119900..88  bbiilllliioonn  ((eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  44..11  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP)),,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ffiinnaanncceedd  bbyy  nneett  

bboorrrroowwiinngg  ffrroomm  tthhee  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett..    

  

6633..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ffiissccaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  22001144//1155  iiss  ffuullllyy  ffiinnaanncceedd..    
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6644..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  bboorrrroowwiinngg  ppllaannss  rreemmaaiinnss  aanncchhoorreedd  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  

tteerrmm  ddeebbtt  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  wwhhiicchh  aaiimmss  aatt  eennssuurriinngg  ppuubblliicc  ddeebbtt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  WWhhiillee  

eexxtteerrnnaall  ffiinnaanncciinngg  wwiillll  bbee  llaarrggeellyy  oonn  ccoonncceessssiioonnaall  tteerrmmss,,  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddiivveerrssiiffyy  oouurr  

ffiinnaanncciinngg  ssoouurrcceess  tthhrroouugghh  aacccceessss  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall  ssoouurrcceess  ooff  ffiinnaanncciinngg,,  iinncclluuddiinngg  iissssuuaannccee  

ooff  EEuurroobboonndd  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaanncciinngg  iinnssttrruummeennttss..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

lleevveell  ooff  ddoommeessttiicc  bboorrrroowwiinngg  ddooeess  nnoott  ccrroowwdd  oouutt  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ggiivveenn  tthhee  nneeeedd  ttoo  

iinnccrreeaassee  pprriivvaattee  iinnvveessttmmeenntt  ttoo  aacccceelleerraattee  eeccoonnoommiicc  eexxppaannssiioonn..  

  

  

88..00::  TTAAXX  MMEEAASSUURREESS  AANNDD  MMIISSCCEELLAANNEEOOUUSS  AAMMEENNDDMMEENNTTSS  

  

88..11::  OOvveerrvviieeww  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  TTaaxx  aanndd  MMiisscceellllaanneeoouuss  MMeeaassuurreess  

  

6655..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreesstt  ooff  mmyy  ppoolliiccyy  hhiigghhlliigghhttss  oouuttlliinneess  vvaarriioouuss  ttaaxx  mmeeaassuurreess  II  

iinntteenndd  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhrroouugghh  tthhee  FFiinnaannccee  BBiillll,,  22001144,,  aanndd  ootthheerr  mmiisscceellllaanneeoouuss  aammeennddmmeennttss  II  

hhaavvee  ttaabblleedd  iinn  tthhiiss  HHoouussee  ttoowwaarrddss  aacccceelleerraattiinngg  ggrroowwtthh,,  ccrreeaattiinngg  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  eeaassiinngg  

tthhee  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  aammoonnggsstt  KKeennyyaannss..  

  

6666..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttaaxx  aanndd  mmiisscceellllaanneeoouuss  mmeeaassuurreess  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aarree  

ccaatteeggoorriizzeedd  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbrrooaadd  aarreeaass::  

ii..  FFaacciilliittaattiinngg  PPrriivvaattee  EEnntteerrpprriissee  GGrroowwtthh  ttoo  CCrreeaattee  JJoobbss  

iiii..  RReedduucciinngg  HHoouusseehhoollddss’’  BBuuddggeett  ttoo  EEaassee  tthhee  CCoosstt  ooff  LLiivviinngg  

iiiiii..  DDeeeeppeenniinngg  TTaaxx  AAddmmiinniissttrraattiioonn  RReeffoorrmmss  ttoo  EEaassee  CCoommpplliiaannccee  

iivv..  EEnnccoouurraaggiinngg  GGrroowwtthh  aanndd  SSttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSeeccttoorr  

  

88..22::  FFaacciilliittaattiinngg  PPrriivvaattee  EEnntteerrpprriissee  GGrroowwtthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

6677..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  sstteeeell  mmiillllss  aarree  cclloossiinngg  ddoowwnn  dduuee  ttoo  uunnffaaiirr  ccoommppeettiittiioonn  ffrroomm  

cchheeaappeerr  iimmppoorrtteedd  iirroonn  aanndd  sstteeeell  pprroodduuccttss..  TToo  pprrootteecctt  aanndd  ccrreeaattee  mmoorree  jjoobbss  ffoorr  oouurr  yyoouutthh  

iinn  tthhee  iirroonn  aanndd  sstteeeell  iinndduussttrriieess,,  II  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  dduuttyy  rraatteess  oonn  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  iirroonn  aanndd  

sstteeeell  pprroodduuccttss,,  wwhhiicchh  aarree  aavvaaiillaabbllee  llooccaallllyy,,  ffrroomm  00%%  aanndd  1100%%  ttoo  2255%%,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccuusshhiioonn  

oouurr  llooccaall  iinndduussttrriieess  ffrroomm  cchheeaapp  iimmppoorrttss..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  rraaiissee  aaddddiittiioonnaall  

KKSShh  22..66  bbiilllliioonn  ttoo  tthhee  eexxcchheeqquueerr..  

  

6688..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  iinndduussttrriieess  ppootteennttiiaall  ttoo  eexxppaanndd  aanndd  ccrreeaattee  jjoobbss  iiss  hheelldd  bbaacckk  bbyy  aa  

nnuummbbeerr  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbaarrrriieerrss..  CCuurrrreennttllyy  ggaazzeetttteedd  mmaannuuffaaccttuurreerrss  aanndd  mmiilllleerrss  uunnddeerr  tthhee  

DDuuttyy  RReemmiissssiioonn  SScchheemmee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  eexxeeccuuttee  aa  sseeccuurriittyy  bboonndd  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ttaaxxeess  

ppaayyaabbllee..  TToo  eennccoouurraaggee  iinndduussttrriiaall  eexxppaannssiioonn  ffoorr  mmoorree  jjoobbss,,  II  hhaavvee  ddiirreecctteedd  KKeennyyaa  

RReevveennuuee  AAuutthhoorriittyy  ttoo  ssttoopp,,  wwiitthh  iimmmmeeddiiaattee  eeffffeecctt,,  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  ccuussttoommss  bboonnddss  bbyy  tthhee  

iimmppoorrtteerrss  ooff  rreeffiinneedd  iinndduussttrriiaall  ssuuggaarr  aanndd  wwhheeaatt..  
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6699..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aaffffoorrddaabbllee  aanndd  aaddeeqquuaattee  cclleeaann  aanndd  ssaaffee  eenneerrggyy  iiss  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  

iinndduussttrriiaall  ddeevveellooppmmeenntt..  TToo  ssuuppppoorrtt  wwiiddeerr  uussee  ooff  ssoollaarr  eenneerrggyy,,  II  hhaavvee  rreemmoovveedd  iimmppoorrtt  dduuttyy  

oonn  mmaacchhiinneerryy,,  ssppaarreess  aanndd  iinnppuuttss  ffoorr  ddiirreecctt  aanndd  eexxcclluussiivvee  uussee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

ggeenneerraattiioonn  ooff  SSoollaarr  aanndd  WWiinndd  eenneerrggyy..  

  

7700..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  hhoossppiittaalliittyy  sseeccttoorr  hhaass  ffaacceedd  cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr  aass  aa  

rreessuulltt  ooff  ddeeccrreeaasseedd  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ttoouurriissttss..  TToo  mmiittiiggaattee  aaggaaiinnsstt  tthheessee  cchhaalllleennggeess,,  II  

pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt  ttoo  aallllooww  ddeedduuccttiioonn  ooff  eexxppeennddiittuurree  ppaaiidd  bbyy  tthhee  

eemmppllooyyeerrss  oonn  vvaaccaattiioonn  ttrriippss  mmaaddee  wwiitthhiinn  KKeennyyaa  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  1122  mmoonntthhss..    

  

7711..  TThhrroouugghh  tthhiiss  mmeeaassuurree,,  wwee  aarree  ddiirreeccttllyy  ggiivviinngg  aatt  lleeaasstt  330000,,000000  aaddddiittiioonnaall  KKeennyyaann  

gguueessttss  aa  cchhaannccee  ttoo  ggoo  ffoorr  aa  wweeeekk’’ss  vvaaccaattiioonn  iinn  oouurr  hhootteellss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  aatt  tthhee  

eexxppeennssee  ooff  tthheeiirr  eemmppllooyyeerrss..  TThhiiss  mmeeaassuurree  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  1122  mmoonntthhss,,  eeffffeeccttiivvee  

ttoonniigghhtt..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  mmeeaassuurree  wwiillll  ccoosstt  tthhee  eexxcchheeqquueerr  KKSShh  22..44  bbiilllliioonn  iinn  rreevveennuuee  

lloossss..  

  

7722..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  tthheerree  iiss  hheeiigghhtteenneedd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ooiill,,  

ggaass  aanndd  mmiinneerraall  eexxpplloorraattiioonn  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  TToo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  ffiissccaall  cchhaalllleennggeess  oofftteenn  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ddiissccoovveerryy  ooff  ssuucchh  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  iinniittiiaatteedd  vvaarriioouuss  

iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  lleeggaall  rreeffoorrmmss  ffoorr  tthhee  eexxttrraaccttiivvee  iinndduussttrryy  sseeccttoorr..  TToo  ssttrreeaammlliinnee  iinndduussttrryy’’ss  

ttaaxx  rreeggiimmee,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  ccuurrrreenntt  wwiitthhhhoollddiinngg  ttaaxx  wwiitthh  iinnccoommee  ttaaxx  oonn  

aassssiiggnnmmeenntt  ooff  rriigghhttss,,  ((ffaarrmmoouuttss))  bbaasseedd  oonn  nneett  ggaaiinn  iinn  lliinnee  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprraaccttiiccee..    TThhiiss  

wwiillll  aaddddrreessss  tthhee  iinnhheerreenntt  cchhaalllleennggeess  aanndd  pprroommoottee  mmiinniinngg,,  ggaass  aass  wweellll  aass  ooiill  eexxpplloorraattiioonn  

aanndd  eexxttrraaccttiioonn  ooppeerraattiioonnss..  

  

88..33::  RReedduucciinngg  HHoouusseehhoollddss’’  BBuuddggeett  ttoo  EEaassee  CCoosstt  ooff  LLiivviinngg  

  

7733..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinnccrreeaasseedd  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiivviittyy  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  oouurr  iinndduussttrriiaall  ttaakkee--

ooffff,,  ttaacckklliinngg  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  rreedduucciinngg  ccoosstt  ooff  lliivviinngg..  IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  

ffaarrmm  iinnppuuttss  cchheeaapp  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  ttoo  oouurr  ffaarrmmeerrss,,  II  hhaavvee  eexxeemmpptteedd  aallll  iimmppoorrtteedd  iinnppuuttss  

uusseedd  iinn  tthhee  pprroocceessssiinngg  aanndd  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  sseeeeddss  ffoorr  ppllaannttiinngg..  

  

88..44::  DDeeeeppeenniinngg  TTaaxx  AAddmmiinniissttrraattiioonn  RReeffoorrmmss  ttoo  EEaassee  CCoommpplliiaannccee  

  

7744..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  22000044,,  CCuussttoommss  llaaww  bbeeccaammee  ppaarrtt  ooff  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  CCoommmmuunniittyy  

CCuussttoommss  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  aanndd  tthhee  EExxcciissee  dduuttyy  lleeggiissllaattiioonn  rreemmaaiinneedd  uunnddeerr  tthhee  CCuussttoommss  

aanndd  EExxcciissee  LLaaww..  TThhiiss  cchhaannggee  hhaass  nneecceessssiittaatteedd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  ssttaanndd  aalloonnee  EExxcciissee  

BBiillll  wwhhiicchh  wwiillll  sshhoorrttllyy  bbee  bbeeffoorree  tthhiiss  HHoouussee..  TThhee  nneeww  EExxcciissee  DDuuttyy  BBiillll  wwiillll  bbee  aa  ssiimmppllee  aanndd  

mmooddeerrnn  BBiillll,,  iinnccoorrppoorraattiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbeesstt  pprraaccttiicceess..  TThhee  BBiillll  wwiillll  bbee  ttaabblleedd  iinn  PPaarrlliiaammeenntt  

aafftteerr  ggooiinngg  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  SSttaattuuttoorryy  

IInnssttrruummeennttss  AAcctt..  
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7755..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  ppaarrtt  ooff  ddeeeeppeenniinngg  ttaaxx  rreeffoorrmmss  aanndd  eennhhaanncciinngg  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  

PPaarrlliiaammeenntt  iinn  22001122  eennaacctteedd  aa  nneeww  VVAATT  LLaaww..  TThhiiss  nneeww  llaaww  hhaass  mmaaddee  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  

ttaaxxppaayyeerrss  ttoo  ccoommppllyy  aanndd  rreedduucceedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhee  mmoonntthhllyy  ccllaaiimmss  ffoorr  tthhee  VVAATT  rreeffuunnddss..  TToo  

ffaacciilliittaattee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  VVAATT  llaaww,,  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurryy  hhaass  pprreeppaarreedd  VVAATT  

rreegguullaattiioonnss..  TThhee  RReegguullaattiioonnss  pprroovviiddee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  kkeeyy  aarreeaass  ooff  tthhee  

LLaaww  ttoo  ffaacciilliittaattee  ccoonnssiisstteenntt  ooppeerraattiioonniizzaattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss..  RReeggaarrddiinngg  

tthhee  iissssuuee  ooff  VVAATT  rreeffuunnddss  bbaacckklloogg,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhee  bbuurrddeenn  oouurr  aaffffeecctteedd  pprriivvaattee  sseeccttoorr  

ffaaccee,,  aanndd  wwee  iinntteenndd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  lloonngg  llaassttiinngg  ssoolluuttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  mmoonntthhss..  

  

7766..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt  pprroovviiddeess  ffoorr  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  rreellaatteedd  ppaarrttyy  

ttrraannssaaccttiioonn  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg  wwhhiicchh  aarree  ccoommmmoonn  wwiitthh  mmuullttiinnaattiioonnaallss..  SSuucchh  

ttrraannssaaccttiioonnss  ddeennyy  tthhee  eexxcchheeqquueerr  rreevveennuuee..  TToo  ffuurrtthheerr  ddeetteerr  uussee  ooff  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg  sscchheemmee,,  

II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aann  aammeennddmmeenntt  oonn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ppeerrmmaanneenntt  eessttaabblliisshhmmeenntt  ttoo  rreessttrriicctt  

ttrraannssaaccttiioonnss  bbeettwweeeenn  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  aanndd  tthheeiirr  llooccaall  eessttaabblliisshhmmeenntt  aatt  aann  aarrmmss  lleennggtthh  ffoorr  

ttaaxx  ppuurrppoosseess..  

  

7777..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  ffuurrtthheerr  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  rreeqquuiirree  bbootthh  llooccaall  aanndd  ffoorreeiiggnn  

ttaaxxppaayyeerrss  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  wwiitthh  uupp  ttoo  ddaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  cchhaannggeess  iinn  

bbuussiinneessss  aanndd  ccoorrppoorraattee  ssttrruuccttuurree..  TThheessee  mmeeaassuurreess  aarree  mmeeaanntt  ttoo  eennhhaannccee  ttrraannssppaarreennccyy  

aanndd  ttaaxx  ccoommpplliiaannccee..  

  

7788..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  mmoommeennttuumm  ooff  ttaaxx  rreeffoorrmm  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  wwee  wwiillll  

rreevviieeww  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt  ffrroomm  JJuullyy  tthhiiss  yyeeaarr..  DDuurriinngg  tthhiiss  rreevviieeww,,  wwee  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  

mmaannyy  ssuubbmmiissssiioonnss  pprreesseenntteedd  bbyy  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  tthhee  nneeww  BBiillll  ttoo  

tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbeesstt  pprraaccttiicceess..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  PPuubblliicc  

AAccccoouunnttaannttss  ooff  KKeennyyaa  ((IICCPPAAKK))  aanndd  ootthheerr  ttaaxx  eexxppeerrttss  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  

  

7799..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccuurrrreennttllyy  ttaaxx  pprroocceedduurreess  aarree  ccoonnttaaiinneedd  iinn  eeaacchh  ttaaxx  llaaww..  TThhee  ccuurrrreenntt  

wwoorrlldd  pprraaccttiiccee  iiss  ttoo  hhaavvee  aallll  tthhee  pprroocceedduurreess  tthhaatt  aarree  ggeenneerraall  aanndd  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  tthhee  ttaaxx  

llaawwss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  oonnee  llaaww..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  KKeennyyaa  iiss  nnoott  lleefftt  bbeehhiinndd  iinn  ttaaxx  

mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  II  pprrooppoossee  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  TTaaxx  PPrroocceedduurreess  BBiillll  tthhaatt  wwiillll  ccoonnttaaiinn  uunniiffoorrmm  

pprroocceedduurreess  aaccrroossss  tthhrreeee  ttaaxx  lleeggiissllaattiioonnss  ––  VVaalluuee  AAddddeedd  TTaaxx,,  EExxcciissee  DDuuttyy  aanndd  IInnccoommee  

TTaaxx..  TThhee  BBiillll  iiss  aaiimmeedd  aatt  mmaakkiinngg  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn  eeaassiieerr,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  

rreedduucciinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  ccoommpplliiaannccee..  

  

88..55::  EEnnccoouurraaggiinngg  GGrroowwtthh  aanndd  SSttaabbiilliittyy  ooff  FFiinnaanncciiaall  SSeeccttoorr  

  

8800..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  nneewwllyy  eennaacctteedd  NNSSSSFF  AAcctt  hhaass  ccrreeaatteedd  ssoommee  iinnccoonnssiisstteenncciieess  wwiitthh  

tthhee  RRBBAA  AAcctt  wwhhiicchh  iiss  tthhee  llaaww  rreegguullaattiinngg  tthhee  sseeccttoorr..    IInn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ssmmooootthh  rreegguullaattiioonn  

aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  NNSSSSFF  AAcctt  ttoo  rreessttrriicctt  tthhee  ppoowweerr  ttoo  

pprreessccrriibbee  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  aann  AAccttuuaarryy  aanndd  mmaakkiinngg  ooff  rreegguullaattiioonnss  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  

bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  RRBBAA  AAcctt..    
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8811..  II  aallssoo  pprrooppoossee  ttoo  hhaarrmmoonniizzee  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  rreemmiittttaannccee  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffrroomm  3300  ttoo  

1100  ddaayyss  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffuunndd  aaccccoouunnttss  ffrroomm  ssiixx  ttoo  tthhrreeee  mmoonntthhss  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  

pprroovviissiioonnss  uunnddeerr  tthhee  RRBBAA  AAcctt..  

  

8822..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ddeemmuuttuuaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  NNaaiirroobbii  SSeeccuurriittiieess  EExxcchhaannggee  wwhhiicchh  hhaass  

bbeeeenn  lloonngg  oovveerrdduuee  iiss  nnooww  nneeaarriinngg  ccoommpplleettiioonn..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhiiss  

iimmppoorrttaanntt  eexxeerrcciissee,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  sseett  tthhee  mmiinniimmuumm  sshhaarreehhoollddiinngg  ooff  tthhee  

eexxcchhaannggee  aatt  ffiivvee  ((55))  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  IInnvveessttoorr  CCoommppeennssaattiioonn  FFuunndd,,  rreessppeeccttiivveellyy..  

GGooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  II  hhaavvee  aallssoo  ddiirreecctteedd  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss  AAuutthhoorriittyy  ttoo  pprroovviiddee  ppoolliiccyy  

pprrooppoossaallss,,  iinncclluuddiinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeffoorrmmss  ttoo  iimmpprroovvee  ccoommppeettiittiivveenneessss  ooff  tthhee  ccaappiittaall  mmaarrkkeett  

iinn  KKeennyyaa,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeett  MMaasstteerr  PPllaann  tthhaatt  wwaass  rreecceennttllyy  llaauunncchheedd..  

  

8833..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  hhaass  ccoommee  aalloonngg  wwaayy  ddeessppiittee  aa  lloott  ooff  

cchhaalllleennggeess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraall  bbuussiinneessss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  ffuunnddss  ccoonnttrriibbuutteedd  

ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ccllaasssseess  ooff  iinnssuurraannccee  aanndd  ttoo  eelliimmiinnaattee  tthhee  rriisskk  ooff  uuttiilliizziinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffrroomm  

oonnee  ccllaassss  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee  lliiaabbiilliittiieess  aarriissiinngg  ffrroomm  aannootthheerr  ccllaassss,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  

ttoo  aallllooww  tthhee  PPoolliiccyyhhoollddeerrss  CCoommppeennssaattiioonn  FFuunnddss  ttoo  ooppeerraattee  sseeppaarraattee  ffuunnddss  ffoorr  lloonngg  tteerrmm  

aanndd  ffoorr  ggeenneerraall  bbuussiinneessss..  TThhiiss  wwiillll  ggoo  aalloonngg  wwaayy  ttoo  ffaacciilliittaattee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn  rraatteess  bbaasseedd  oonn  tthhee  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeaacchh  ooff  tthhee  

ccllaasssseess..  MMeeaannwwhhiillee,,  aa  nneeww  IInnssuurraannccee  BBiillll  wwiillll  bbee  ttaabblleedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  sshhoorrttllyy..  

  

8844..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  yyoouu  aarree  aawwaarree,,  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  TTaasskkffoorrccee  oonn  PPaarraassttaattaall  RReeffoorrmmss  

hhaass  mmaaddee  kkeeyy  ppoolliiccyy  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  ssoommee  rreegguullaattoorryy  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

aaggeenncciieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  sseeccttoorr..  TToowwaarrddss  tthhiiss  eenndd,,  II  wwiillll  sshhoorrttllyy  

bbee  ttaabblliinngg  tthhee  nneeww  bbiillllss  ffoorr  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  ssuuppeerrvviissoorryy  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  

ssuubb--sseeccttoorr  aanndd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  BBiillll  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  

AAuutthhoorriittyy  ffoorr  yyoouurr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  eennaaccttmmeenntt..  TThhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthheessee  BBiillllss  wwiillll  ggoo  aalloonngg  

wwaayy  ttoo  eennhhaanncciinngg  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  rreegguullaattiioonn  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhiiss  eennhhaanncciinngg  ssttaabbiilliittyy..  

  

8855..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreessttrriiccttiivvee  ttrraaddee  pprraaccttiicceess  llaaww  hhaass  nnooww  bbeeeenn  iinn  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  tthhee  

ppaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss..  IItt  hhaass,,  hhoowweevveerr,,  ppoosseedd  ssoommee  eennffoorrcceemmeenntt  cchhaalllleennggeess  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  

aapppprroopprriiaattee  pprroovviissiioonnss  ttoo  eennssuurree  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbeesstt  pprraaccttiicceess  tthhaatt  ffaacciilliittaattee  llooww  rreegguullaattoorryy  

aanndd  ttrraannssaaccttiioonn  ccoossttss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  AAcctt  ttoo  ccrreeaattee  

pprreeddiiccttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  iittss  eennffoorrcceemmeenntt..  

  

99..00::  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

8866..  IInn  ccoonncclluussiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  uunnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  HHiiss  

EExxcceelllleennccyy  PPrreessiiddeenntt  UUhhuurruu  KKeennyyaattttaa,,  hhaass  ssuucccceeeeddeedd  iinn  sstteeeerriinngg  tthhee  ccoouunnttrryy  tthhrroouugghh  aa  

ddiiffffiiccuulltt  ppeerriioodd  ooff  ddoommeessttiicc  cchhaalllleennggeess..  WWee  hhaavvee  eemmeerrggeedd  rreessiilliieenntt  aaggaaiinn..  TThhee  eeccoonnoommyy  

ccoonnttiinnuueess  ttoo  ggrrooww  aanndd  wwee  aarree  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aa  ffaasstteerr  aanndd  mmoorree  

iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  yyeeaarrss  aahheeaadd..  TThhiiss  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  aa  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee..  IItt  iiss  aa  
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bbuuddggeett  tthhaatt  rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnnss  ooff  KKeennyyaannss  ––  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  lliivviinngg,,  iinnsseeccuurriittyy,,  

uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ppoovveerrttyy..  BBuutt  eeqquuaallllyy  iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  aa  bbuuddggeett  tthhaatt  aallssoo  llaayyss  aa  ffiirrmm  

ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aacccceelleerraatteedd  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  ffoorr  aa  sshhaarreedd  pprroossppeerriittyy..  II,,  tthheerreeffoorree,,  uurrggee  HHoonn  

MMeemmbbeerrss  aanndd  aallll  KKeennyyaannss  aatt  llaarrggee  ttoo  jjooiinn  uuss  iinn  bbuuiillddiinngg  tthhee  KKeennyyaa  wwee  wwaanntt..  AA  pprroossppeerroouuss  

KKeennyyaa  ––  aa  KKeennyyaa  iinn  wwhhiicchh  wwee  aallll  aassppiirree  ttoo  lliivvee  iinn..    

  

8877..  BBuuiillddiinngg  aa  pprroossppeerroouuss  KKeennyyaa  wwiillll  rreeqquuiirree  oouurr  ccoolllleeccttiivvee  rreenneewwaall  aanndd  rreeddeeddiiccaattiioonn  

aass  aa  ppeeooppllee  ooff  KKeennyyaa..  IItt  aallssoo  rreeqquuiirreess  aann  ooppttiimmaall  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  oouurr  ttaalleennttss  aanndd  uunnlloocckkiinngg  

tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  oouurr  ggrreeaatt  NNaattiioonn..  IItt  rreeqquuiirreess  aallll  KKeennyyaannss  ttoo  iinnccuullccaattee  aa  ccuullttuurree  ooff  

ppaattrriioottiissmm,,  hhaarrdd  wwoorrkk  aanndd  aabboovvee  aallll,,  ccoohheessiivveenneessss  aanndd  ssoocciiaall  ccaarree..      

  

8888..  FFiinnaallllyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aacchhiieevviinngg  aa  pprroossppeerroouuss  KKeennyyaa  aallssoo  rreeqquuiirreess  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  

ssuuppppoorrtt  ooff  eevveerryy  KKeennyyaann..  FFoorr  tthhiiss,,  II  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  HHiiss  EExxcceelllleennccyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  

DDeeppuuttyy  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttiinnuueedd  wwiissee  gguuiiddaannccee  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp..    

  

8899..  II  wwiisshh  aallssoo  ttoo  tthhaannkk  mmyy  CCaabbiinneett  ccoolllleeaagguueess  wwhhoo  ccoolllleeccttiivveellyy  oowwnn  tthhiiss  bbuuddggeett  aanndd  

tthhee  pprrooggrraammmmeess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  

  

9900..    MMyy  ssiinncceerree  aapppprreecciiaattiioonn  aallssoo  ggooeess  ttoo::  

  MMaajjoorriittyy  LLeeaaddeerr  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  HHoonn  AAddeenn  DDuuaallllee,,  ffoorr  hhiiss  rreelleennttlleessss  

ssuuppppoorrtt  ttoo  ggeett  mmoosstt  ooff  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  pprrooppoossaallss  oonn  ffiinnaannccee  mmaatttteerrss  ppaassss  

tthhrroouugghh  tthhee  hhoouussee;;  

  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBuuddggeett  aanndd  AApppprroopprriiaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aass  wweellll  aass  tthhee  FFiinnaannccee,,  

PPllaannnniinngg  aanndd  TTrraaddee  CCoommmmiitttteeee  lleedd  bbyy  HHoonn  MMuuttaavvaa  MMuussyyiimmii  aanndd  HHoonn  

BBeennjjaammiinn  LLaannggaatt,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiivvee  eennggaaggeemmeennttss  tthhrroouugghhoouutt  

tthhee  yyeeaarr  oonn  BBuuddggeett  aanndd  FFiinnaannccee  mmaatttteerrss;;  

  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  BBuuddggeett  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCoouunncciill  ((IIBBEECC))  aanndd  

SSeennaattee  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFiinnaannccee  aanndd  EEccoonnoommiicc  AAffffaaiirrss  ffoorr  vviibbrraanntt  ddiissccuussssiioonnss  

oonn  bbuuddggeett  aallllooccaattiioonnss  ttoo  ccoouunnttiieess;;  

  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  SSttaaffff  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  TTrreeaassuurryy  ffoorr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eexxcceelllleennccee  

iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee;;  

  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  SSttaaffff  ooff  tthhee  CCBBKK  aanndd  KKRRAA  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss;;  aanndd,,  

  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  aanndd  SSeennaattee  ffoorr  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  

ssuuppppoorrtt..  

  

9911..  II  mmuusstt  aallssoo  eexxpprreessss  mmyy  ggrraattiittuuddee  ttoo  KKeennyyaannss  ffrroomm  aallll  wwaallkkss  ooff  lliiffee  ffoorr  tthheeiirr  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aanndd  mmeessssaaggeess  ooff  ggooooddwwiillll  aanndd  eennccoouurraaggeemmeenntt..  
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9922..  IInn  ssuummmmaarryy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttaakkee  aawwaayy  mmeessssaaggeess  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

  TThhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy  iiss  rreeccoovveerriinngg  bbuutt  wwee  aarree  nnoott  oouutt  ooff  tthhee  wwooooddss  yyeett;;  

  WWee  mmuusstt  ccoonnffrroonntt  oouurr  pprreesseenntt  cchhaalllleennggeess  ccoolllleeccttiivveellyy  aanndd  bbuuiilldd  oonn  oouurr  

rreessiilliieennccee  ttoo  ggrrooww  oouurr  eeccoonnoommyy  ffaasstteerr,,  ccrreeaattee  jjoobbss,,  aanndd  rreedduuccee  ppoovveerrttyy..  TThhee  

ppoolliicciieess  oouuttlliinneedd  iinn  MMeeddiiuumm  TTeerrmm  PPllaann  IIII  aanndd  tthhoossee  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett  

nneeeedd  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthh  zzeeaall  ttoo  ggeett  uuss  tthheerree;;  

  WWee  wwiillll  mmooddeerrnniizzee  oouurr  sseeccuurriittyy  ssyysstteemm  ttoo  ccoommbbaatt  ccrriimmee  aanndd  eennssuurree  KKeennyyaannss  

lliivvee  ppeeaacceeffuullllyy;;  

  WWee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoonndduucciivvee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  pprriivvaattee  

sseeccttoorr  ttoo  fflloouurriisshh  aanndd  ccrreeaattee  jjoobbss  ffoorr  oouurr  yyoouutthh;;  

  WWee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  iinnvveesstt  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  ssttrreennggtthheenn  oouurr  ccoommppeettiittiivveenneessss  

aanndd  ttrraannssffoorrmm  oouurr  eeccoonnoommyy  ttoo  mmiiddddllee  ccllaassss  ssoooonneerr  tthhaann  llaatteerr;;  

  WWee  wwiillll  ccoommmmeerrcciiaalliizzee  aaggrriiccuullttuurree  ttoo  aattttrraacctt  tthhee  yyoouutthh  iinn  ttoo  tthhee  sseeccttoorr  wwhhiillee  aatt  

tthhee  ssaammee  ttiimmee  ooppeenniinngg  nneeww  aarreeaass  ttoo  eexxppaanndd  ffoooodd  ssuupppplliieess  ttoo  ffeeeedd  oouurr  ppeeooppllee;;  

  WWee  wwiillll  iinnvveesstt  iinn  oouurr  ppeeooppllee  tthhrroouugghh  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  

sseerrvviicceess;;  

  WWee  wwiillll  pprrootteecctt  tthhee  ppoooorr  aanndd  tthhee  vvuullnneerraabbllee  tthhrroouugghh  eexxppaannddeedd  ssoocciiaall  ssaaffeettyy  

nneettss;;  

  WWee  wwiillll  iimmpprroovvee  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonnss  tthhrroouugghh  ssiimmpplliiffiieedd  aanndd  mmooddeerrnniizzeedd  ttaaxx  

llaawwss  aanndd  pprroocceedduurreess;;  

  WWee  wwiillll  ccuutt  wwaassttee  tthhrroouugghh  pprrooccuurreemmeenntt  rreeffoorrmmss  aanndd  ccuurrttaaiilliinngg  eexxppeennddiittuurreess  iinn  

nnoonn--pprroodduuccttiivvee  aarreeaass;;  aanndd  ffiinnaallllyy,,  

  WWee  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  CCoouunnttiieess  ttoo  rreeaalliiggnn  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa  ffoorr  ffaasstteerr  aanndd  

eeqquuiittaabbllee  ssoocciiaall  pprrooggrreessss  aatt  aa  rreeggiioonnaall  lleevveell..  

  

9933..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  pprrooggrraammmmee  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  uupplliifftt  KKeennyyaannss  iiss  cclleeaarrllyy  ccuutt  

oouutt..  OOuurr  ttaasskk  nnooww  iiss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheessee  pprriioorriittiieess  uurrggeennttllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  lliivveess  ooff  

KKeennyyaannss  ffoorr  tthhee  bbeetttteerr..  AAllll  wwhhaatt  wwee  nneeeedd  iiss  ttoo  aacctt  ttooggeetthheerr  ttoo  mmoovvee  KKeennyyaa  ffoorrwwaarrdd..  

  

GGoodd  BBlleessss  YYoouu,,  GGoodd  BBlleessss  KKeennyyaa  

  

II  TThhaannkk  YYoouu  

  

______________________________________  oo  ______________________________________  


