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SSTTAATTEEMMEENNTT  DDEELLIIVVEERREEDD  TTOO  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  AASSSSEEMMBBLLYY  OONN  88TTHH  JJUUNNEE,,  22001111,,  BBYY  HHOONN..  

UUHHUURRUU  KKEENNYYAATTTTAA,,  EE..GG..HH..,,  MM..PP..,,  DDEEPPUUTTYY  PPRRIIMMEE  MMIINNIISSTTEERR  AANNDD  MMIINNIISSTTEERR  FFOORR  

FFIINNAANNCCEE,,  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  KKEENNYYAA,,  WWHHEENN  PPRREESSEENNTTIINNGG  TTHHEE  BBUUDDGGEETT  FFOORR  FFIISSCCAALL  

YYEEAARR  22001111//22001122  

  

11SSTT  JJUULLYY,,  22001111  TTOO  3300TTHH  JJUUNNEE,,  22001122  

  
  

  

11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

11..11..  OOvveerrvviieeww  

  

11..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  aamm  oonnccee  aaggaaiinn  hhoonnoouurreedd  ttoo  pprreesseenntt  ttoo  tthhiiss  AAuugguusstt  HHoouussee  mmyy  tthhiirrdd  

ccoonnsseeccuuttiivvee  bbuuddggeett  ssiinnccee  bbeeccoommiinngg  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  FFiinnaannccee..  MMyy  ffiirrsstt  BBuuddggeett  iinn  JJuunnee  22000099——

dduubbbbeedd  ““OOvveerrccoommiinngg  TTooddaayy’’ss  CChhaalllleennggeess  ffoorr  aa  BBeetttteerr  KKeennyyaa  TToommoorrrrooww””——aaiimmeedd  aatt  

sshhoorriinngg  uupp  tthhee  eeccoonnoommyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  mmuullttiippllee  sshhoocckkss  wwee  ffaacceedd  aatt  tthhaatt  ttiimmee..  AAnndd  ttrruullyy,,  

wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  aanndd  ttooggeetthheerr  aass  aa  NNaattiioonn,,  wwee  oovveerrccaammee  tthhoossee  cchhaalllleennggeess..    

  

22..  BByy  tthhee  ttiimmee  ooff  rreeaaddiinngg  tthhee  sseeccoonndd  BBuuddggeett  iinn  JJuunnee  22001100,,  oouurr  eeccoonnoommyy  wwaass  aallrreeaaddyy  

sshhoowwiinngg  ssttrroonngg  ssiiggnnss  ooff  rreeccoovveerryy..  IInnddeeeedd,,  oouurr  eeccoonnoommyy  hhaass  nnooww  bboouunncceedd  bbaacckk,,  eexxppaannddiinngg  

bbyy  55..66  ppeerrcceenntt  iinn  22001100,,  uupp  ffrroomm  11..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy,,  II  aamm  

aallssoo  pprreesseennttiinngg  tthhiiss  bbuuddggeett  uunnddeerr  aa  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ddiissppeennssaattiioonn  ffoolllloowwiinngg  iittss  pprroommuullggaattiioonn  

iinn  AAuugguusstt  llaasstt  yyeeaarr..    

  

33..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aallll  kknnooww  tthhee  ttoouugghh  ttiimmeess  wwee  aarree  ffaacciinngg  ffoolllloowwiinngg  tthhee  nneeww  cchhaalllleennggeess  

sstteemmmmiinngg  ffrroomm  rriissiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess,,  iinncclluuddiinngg  ffuueell  aanndd  ddrroouugghhtt--rreellaatteedd  

ccoonncceerrnnss  oonn  ffoooodd  sseeccuurriittyy..  TThhee  rreessiilliieennccee  wwee  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  tthhee  ppaasstt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ccoommee  

hhaannddyy  aaggaaiinn,,  bbuutt  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  nnooww  iiss  ccuusshhiioonniinngg  oouurr  ppeeooppllee  aaggaaiinnsstt  tthheessee  cchhaalllleennggeess..  WWee  

hhaavvee  ttoo  ffaaccee  tthhee  ffuuttuurree  wwiitthh  ccoouurraaggee  aanndd  eemmbbaarrkk  oonn  aa  bboolldd  jjoouurrnneeyy  ttoo  ccrreeaattee  hhooppee  aammoonngg  oouurr  

ppeeooppllee..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  jjoouurrnneeyy,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  ddrraassttiicc  mmeeaassuurreess  ttoo  rreedduuccee,,  oonn  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  

bbaassiiss,,  tthhee  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  aanndd  aassssuurree  oouurr  ppeeooppllee  ooff  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ggooiinngg  

ffoorrwwaarrdd..  

  

44..  TThhiiss  BBuuddggeett,,  tthheerreeffoorree,,  bbeeggiinnss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  hhaavvee  ccoonnffrroonntteedd  uuss  oovveerr  tthhee  

yyeeaarrss..  IInn  ddooiinngg  ssoo,,  wwee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  bbuuiillddiinngg  rreessiilliieennccee  wwhhiillee  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  bbrrooaadd--

bbaasseedd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ssoo  ffaarr  aacchhiieevveedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ccrreeaattiinngg  jjoobbss  ffoorr  

oouurr  yyoouutthh,,  ffeeeeddiinngg  oouurr  ppeeooppllee  aanndd  rreedduucciinngg  ppoovveerrttyy  aanndd  iinneeqquuaalliittyy..  IItt  iiss  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aanndd  

bbuuiillddiinngg  oonn  rreecceenntt  ddeevveellooppmmeennttss  tthhaatt  II  ccoonnssiiddeerr  iitt  aapppprroopprriiaattee  ttoo  ffrraammee  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  bbuuddggeett  

aarroouunndd  tthhee  tthheemmee  ooff  ““BBuuiillddiinngg  RReessiilliieennccee  aanndd  SSuussttaaiinniinngg  IInncclluussiivvee  GGrroowwtthh  ffoorr  aa  

PPrroossppeerroouuss  KKeennyyaa””    

  

55..  TThhee  jjoouurrnneeyy  ffoorr  bbuuiillddiinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  ssuussttaaiinniinngg  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  ffoorr  pprroossppeerriittyy  wwiillll  nnoott  

bbee  eeaassyy,,  bbuutt  II  aamm  ssuurree  tthhaatt  wwiitthh  tthhee  hhaarrdd  wwoorrkk  aanndd  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aallll  KKeennyyaannss  wwee  sshhaallll  

ssuucccceeeedd..  AAllll  KKeennyyaannss  aassppiirree  ttoo  lliivvee  aa  pprroossppeerroouuss  lliiffee  tthhaatt  iiss  sseeccuurree  aanndd  ffrreeee  ffrroomm  ppoovveerrttyy,,  aanndd  

wwiitthh  ffrreeeeddoomm  ttoo  eexxppllooiitt  iinnddiivviidduuaall  ttaalleenntt  ttoo  uunniiqquueellyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhiiss  
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bbeeaauuttiiffuull  ccoouunnttrryy..  BBuutt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iitt  mmuusstt  bbee  aapppprreecciiaatteedd  tthhaatt  wwee  aallll  sshhoouullddeerr  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  bbuuiilldd  aa  bbeetttteerr  aanndd  pprroossppeerroouuss  KKeennyyaa  iinn  wwhhiicchh  wwee  cchheerriisshh  ttoo  lliivvee..  

  

66..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  bbuuiillddiinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  aassppiirriinngg  ffoorr  tthhaatt  pprroossppeerriittyy,,  KKeennyyaannss  mmaayy  aasskk,,  

““wwhhaatt  ddooeess  tthhee  BBuuddggeett  ffoorr  22001111  ooffffeerr??””  

  

77..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aassssuurree  KKeennyyaannss  tthhaatt  iinn  ffrraammiinngg  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  BBuuddggeett,,  wwee  

hhaavvee  eennssuurreedd::  

  

ii..  TThhaatt  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  nnuurrttuurree  tthhee  ggrroowwtthh  mmoommeennttuumm  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  eemmeerrggiinngg  ddoommeessttiicc  

aanndd  gglloobbaall  cchhaalllleennggeess;;  

iiii..  TThhaatt  pprriioorriittyy  ssoocciiaall  pprrooggrraammmmee  uunnddeerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  pprroovviissiioonn  ffoorr  aallll  ccoonnttiinnuuee  

uunniinntteerrrruupptteedd;;  

iiiiii..  TThhaatt  iinnvveessttmmeenntt  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  rrooaadd,,  eenneerrggyy  aanndd  rraaiillwwaayy  iiss  sstteeppppeedd  

uupp;;  

iivv..  TThhaatt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn  rreemmaaiinnss  aa  pprriioorriittyy;;  aanndd  

vv..  MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy..  

  

88..  SSoo,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  oonn  MMaayy  3311,,  

22001111,,  wwhhaatt  iiss  iinn  ssttoorree  ffoorr  KKeennyyaannss??  

  

ii..  FFoorr  tthhee  ppoooorr  ––  wwee  aarree  pprroovviiddiinngg  ffuunnddss  ttoo  ssuuppppoorrtt  eedduuccaattiioonn  ((ffrreeee  pprriimmaarryy  aanndd  

sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn))  aanndd  hheeaalltthh,,  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  nnooww,,  eexxppaannddiinngg  ssppeennddiinngg  oonn  

ssaaffeettyy  nneettss  ttoo  ccuusshhiioonn  tthhee  vvuullnneerraabbllee  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggeess  ooff  hhiigghh  ffoooodd  aanndd  

ffuueell  pprriicceess;;  

iiii..  FFoorr  tthhee  yyoouutthh  ––  wwee  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  pprroovviiddee  rreessoouurrcceess  bbyy  ssuuppppoorrttiinngg  eexxiissttiinngg  ppuubblliicc  

wwoorrkkss  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  wwee  ssttaarrtteedd  ssoommee  ttwwoo  yyeeaarrss,,  nnooww  ccoommmmoonnllyy  kknnoowwnn  aass  

EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  PPrrooggrraammmmee  ((EESSPP))  aanndd  KKaazzii  KKwwaa  VViijjaannaa  ((KKKKVV)),,  wwhhiillee  ssccaalliinngg  uupp  

pprrooggrraammmmeess  aaiimmeedd  aatt  iinnccrreeaassiinngg  llaabboouurr  aabbssoorrppttiioonn,,  sskkiillllss  ttrraaiinniinngg  aanndd  eennhhaanncciinngg  tthhee  

eemmppllooyyaabbiilliittyy  ooff  tthhee  yyoouutthh..  

iiiiii..  FFoorr  tthhee  ffaarrmmeerrss  ––  wwee  hhaavvee  sseett  aassiiddee  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  aaggrriibbuussiinneessss  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbeeggiinn  tthhee  

jjoouurrnneeyy  ooff  lleevveerraaggiinngg  lleennddiinngg  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr  aanndd  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt,,  ttaarrggeettiinngg  

11..55  mmiilllliioonn  ssmmaallllhhoollddeerr  ffaarrmmeerrss  aanndd  oovveerr  1100,,000000  aaggrriibbuussiinneesssseess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ccoouunnttrryy..  

iivv..  FFoorr  NNaaiirroobbiiaannss  ––  yyoouu  wwiillll  vveerryy  ssoooonn  eennjjooyy  sseerrvviicceess  ooff  ccoommmmuutteerr  rraaiill  wwiitthh  KKsshh..  22..99  

bbiilllliioonn  sseett  aassiiddee  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  uurrbbaann  ccoommmmuutteerr  rraaiill..  

vv..  FFoorr  rruurraall  aanndd  mmaarrggiinnaalliisseedd  ––  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  iiss  ccoommiinngg  ssoooonneerr  tthhaann  llaatteerr  wwiitthh  

eexxppaannddeedd  ffuunnddss  ttoo  CCDDFF  ttoo  ccoommpplleettee  ccrriittiiccaall  pprroojjeeccttss  tthhaatt  bbeenneeffiitt  tthhee  ppoooorr  aanndd  

eeaarrmmaarrkkeedd  rreessoouurrcceess  ffoorr  bbaassiicc  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  aarreeaass  iinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  oonn  pprrooggrreessssiivvee  eeqquuiittaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt..      
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vvii..  FFoorr  bbuussiinneesssseess  ––  ccoonnttiinnuueedd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  uuppggrraaddiinngg  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  rrooaaddss,,  

eenneerrggyy,,  aaiirrppoorrtt  aanndd  nnooww  KKsshh..  33..2255  bbiilllliioonn  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttaannddaarrdd  ggaauuggee  rraaiillwwaayy;;  

ssuuppppoorrttiinngg  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  uunniivveerrssiittyy  eedduuccaattiioonn..  FFoorr  ssmmaallll  ssccaallee  

bbuussiinneesssseess,,  aa  ffuurrtthheerr  KKsshh..  11  bbiilllliioonn  SSMMEE  ffuunndd,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  KKsshh..  990000  mmiilllliioonn    

eeaarrmmaarrkkeedd  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  ttoo  bboooosstt  bbuussiinneessss  aanndd  ffuurrtthheerr  eexxppaannssiioonn  ooff  

rreessoouurrcceess  aacccceessssiibbllee  tthhrroouugghh  YYoouutthh  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  ooff  KKsshh..338855  mmiilllliioonn  aanndd  

WWoommeenn  EEnntteerrpprriissee  FFuunndd  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..  444400  mmiilllliioonn;;  aanndd  

vviiii..  FFoorr  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  wwee  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  ttoo  

jjuuddiicciiaarryy,,  ppaarrlliiaammeenntt,,  eelleeccttoorraall  pprroocceessss  aanndd  ootthheerr  ccoonnssttiittuuttiioonn  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess..  

  

99..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  ssppeennddiinngg  bbiilllliioonnss  ooff  sshhiilllliinnggss  ttoo  eexxppaanndd  aanndd  

ccoonnssttrruucctt  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  ccoouunnttrryywwiiddee  aanndd  ttrraannssffoorrmm  aaggrriiccuullttuurree  iinnttoo  bbuussiinneessss  ttoo  ccrreeaattee  

eemmppllooyymmeenntt,,  rreedduuccee  ppoovveerrttyy  aanndd  aassssuurree  ffoooodd  sseeccuurriittyy——aann  iissssuuee  tthhaatt  hhaass  eelluuddeedd  aass  ffoorr  yyeeaarrss!!  

AAllll  tthheessee,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccoommee  aatt  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  wwee  hhaavvee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  nneeww  CCoonnssttiittuuttiioonn  

aanndd  ssttiillll  lliivvee  wwiitthhiinn  aa  ssoouunndd  ffiissccaall  ffrraammeewwoorrkk..  

  

11..22..  SSuussttaaiinniinngg  IInncclluussiivvee  GGrroowwtthh  ffoorr  PPoosstteerriittyy  

  

1100..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  hhaavvee  mmaannaaggeedd  ttoo  eennggaaggee  tthhee  yyoouutthh  iinn  ggaaiinnffuull  eemmppllooyymmeenntt  

aanndd  ppuutt  aa  ddeenntt  oonn  ppoovveerrttyy  hhaavvee  ggrroowwnn  tthheeiirr  eeccoonnoommiieess  uunniinntteerrrruupptteedd  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss..  RReecceenntt  

eexxaammpplleess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinncclluuddee  BBrraazziill,,  RRuussssiiaa,,  IInnddiiaa  aanndd  CChhiinnaa,,  nnooww  nnaammeedd  aass  BBRRIICCss..  TThheessee  

eeccoonnoommiieess  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ggrrooww  aatt  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  rraattee  ooff  1100  ppeerrcceenntt  wwee  eennvviissaaggee  

uunnddeerr  oouurr  VViissiioonn  22003300..  TThheeyy  hhaavvee  ddoonnee  tthhiiss  bbyy  mmoobbiilliizziinngg  llaarrggeerr  aammoouunnttss  ooff  rreessoouurrcceess,,  

rraaiissiinngg  ffaaccttoorr  pprroodduuccttiivviittyy,,  aanndd  mmoovviinngg  ttoo  aa  hhiigghheerr  vvaalluuee--aaddddeedd  aanndd  mmoorree  eeffffiicciieenntt  pprroodduuccttiioonn  

ssttrruuccttuurreess..  BBeeccaauussee  ooff  lliimmiitteedd  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess,,  tthheeyy  hhaavvee  rreelliieedd  oonn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  mmeeeett  

tthheeiirr  eeccoonnoommyy’’ss  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  wwhhiillee  ddeevveellooppiinngg  aapppprroopprriiaattee  mmaarrkkeett  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  

pprroommoottee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy..  

  

1111..  SSuurreellyy,,  aass  aa  ccoouunnttrryy,,  wwee  ccaann  ddoo  tthheessee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  tthhiinnggss  aanndd  ggiivvee  aa  sseennssee  ooff  hhooppee  ttoo  

oouurr  yyoouutthh  aanndd  sseeccuurree  tthhee  ffuuttuurree  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy..  WWhheenn  II  sseeee  oouurr  yyoouutthh  ssttaayyiinngg  llaattee  iinnttoo  tthhee  

eevveenniinngg  iinn  ttoowwnn  ttoo  aaccqquuiirree  kknnoowwlleeddggee,,  II  sseeee  tthhee  vviissiioonn  aanndd  hhooppee  tthheeyy  hhaavvee  oonn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  

tthhiiss  ggrreeaatt  NNaattiioonn..  AAnndd  aass  ppoolliittiicciiaannss  wwee  hhaavvee  aa  dduuttyy  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ggiivvee  rreeaalliissmm  ttoo  tthhaatt  

hhooppee!!  

  

1122..  TThhee  ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn  ooff  hhiigghh  yyoouutthh  uunneemmppllooyymmeenntt  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee  aanndd  iiff  nnoott  aaddddrreesssseedd,,  

wwiillll  ssoooonn  ssttaarrtt  ttoo  pprreesseenntt  cchhaalllleennggeess  ttoo  oouurr  ssoocciiaall  ssttaabbiilliittyy..  LLeett  uuss,,  tthheerreeffoorree,,  ssttaarrtt  ttoo  wwoorrkk  

ttooggeetthheerr  tthhrroouugghh  tthhiiss  BBuuddggeett  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  ffrroonnttiieerr  ooff  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  oouurr  yyoouutthh  iinn  

oorrddeerr  ttoo  aallllooww  tthheemm  aacccceessss  ttoo  ggaaiinnffuull  eennggaaggeemmeenntt  aanndd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  aallssoo  ccoonnttrriibbuuttee  wwiitthh  

ddiiggnniittyy  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ttaasskk  ooff  nnaattiioonn  bbuuiillddiinngg..  TThhiiss  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  wwee  ccaann  bbeeqquueeaatthh  aa  

bbrriigghhtteerr  aanndd  pprroossppeerroouuss  ffuuttuurree  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn..    

    

1133..  BBuutt,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  wwee  ccaann  oonnllyy  ccrreeaattee  tthheessee  ooppppoorrttuunniittiieess  iiff  wwee  eexxppaanndd  oouurr  eeccoonnoommyy,,  

aanndd  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  ccoovveerrss  aallll  sseeccttoorrss..  SSuussttaaiinniinngg  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  rreeqquuiirreess  uuss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  

bbuuiillddiinngg  ttrraannssppaarreenntt,,  rreessppoonnssiivvee,,  aaccccoouunnttaabbllee,,  eeffffiicciieenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  nnaattiioonnaall  aanndd  ccoouunnttyy  
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ggoovveerrnnmmeennttss,,  aass  wweellll  aass  pprroovviiddiinngg  aann  aapppprroopprriiaattee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ((bbootthh  llaarrggee  

aanndd  ssmmaallll))  bbuussiinneesssseess  ttoo  tthhrriivvee  aanndd  aavvaaiill  mmoorree  rreevveennuuee  ffoorr  ffiinnaanncciinngg  pprriioorriittyy  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

1144..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwhhiillee  tthheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  sseeccuurree  ggrroowwtthh,,  wwee  aallssoo  nneeeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

ggaaiinnss  ffrroomm  ggrroowwtthh  aarree  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd  tthhrroouugghh  ssuussttaaiinnaabbllee  eemmppllooyymmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  

gguuaarraanntteeee  dduurraabbllee  rreedduuccttiioonn  iinn  ppoovveerrttyy..  IInn  aaddddiittiioonn,,  mmeeaassuurreess  ttoo  aaddddrreessss  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  

iinneeqquuaalliittiieess,,  iimmpprroovviinngg  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  hhuummaann  ccaappiittaall,,  aanndd  iinnccuullccaattiinngg  nnaattiioonnaall  ccoohheessiioonn  aarree  vviittaall  

ffoorr  lloonngg--tteerrmm  ssttaabbiilliittyy  aanndd  pprroossppeerriittyy..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  

tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  pprriioorriittyy  pprrooggrraammss  aarrttiiccuullaatteedd  iinn  tthhee  VViissiioonn  22003300’’ss  ffiirrsstt  MMTTPP,,  aass  wweellll  aass  

iinnccrreeaasseedd  ddeevvoolluuttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveellss  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  

CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

11..33..  EEccoonnoommiicc  OOuuttllooookk  

  

1155..  TTuurrnniinngg  ttoo  eeccoonnoommiicc  oouuttllooookk,,  wwee  nnoottee  tthhee  gglloobbaall  rreeccoovveerryy  iiss  ggaaiinniinngg  mmoommeennttuumm  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeett  ccoonnddiittiioonnss,,  bbuuooyyaanntt  aaccttiivviittyy  iinn  eemmeerrggiinngg  aanndd  

ddeevveellooppiinngg  eeccoonnoommiieess  aanndd  ggrroowwiinngg  ccoonnffiiddeennccee  iinn  aaddvvaanncceedd  eeccoonnoommiieess..  TThhee  gglloobbaall  oouuttppuutt  iiss  

pprroojjeecctteedd  ttoo  ggrrooww  aatt  aabboouutt  44..55  ppeerrcceenntt  iinn  22001111  aanndd  22001122,,  ddoowwnn  mmooddeessttllyy  ffrroomm  55  ppeerrcceenntt  iinn  

22001100..  IInn  aaddvvaanncceedd  aass  wweellll  aass  eemmeerrggiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  eeccoonnoommiieess,,  rreeaall  GGDDPP  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

ggrrooww  bbyy  aabboouutt  22..55  ppeerrcceenntt  aanndd  66..55  ppeerrcceenntt,,  rreessppeeccttiivveellyy..  

  

1166..  LLiikkee  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  iiss  pprroojjeecctteedd  ttoo  ssttaayy  hhiigghh,,  

rreefflleeccttiinngg  ssuussttaaiinneedd  ssttrreennggtthh  iinn  ddoommeessttiicc  ddeemmaanndd  aanndd  rriissiinngg  gglloobbaall  ddeemmaanndd  ffoorr  ccoommmmooddiittiieess..  

RReeaall  GGDDPP  ggrroowwtthh  ffoorr  tthhee  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  eeccoonnoommiieess  iiss  pprroojjeecctteedd  aatt  55..55  ppeerrcceenntt  iinn  22001111  

aanndd  55..99  ppeerrcceenntt  iinn  22001122,,  uupp  ffrroomm  55  ppeerrcceenntt  iinn  22001100..  TThhee  ggrroowwtthh  ooff  KKeennyyaa’’ss  mmaajjoorr  ttrraaddiinngg  

ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaa  RReeggiioonn,,  ssuucchh  aass  UUggaannddaa,,  TTaannzzaanniiaa  aanndd  RRwwaannddaa,,  iiss  pprroojjeecctteedd  ttoo  

rreemmaaiinn  ssttrroonngg,,  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  66  --  77  ppeerrcceenntt  iinn  22001111  aanndd  22001122..  TThhiiss  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bboooosstt  oouurr  

eexxppoorrttss  iinnttoo  tthhee  rreeggiioonn  aanndd  eeaarrnn  oouurr  eeccoonnoommyy  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee..        

  

1177..  OOnn  tthhee  ddoommeessttiicc  ffrroonntt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreecceennttllyy  rreelleeaasseedd  EEccoonnoommiicc  SSuurrvveeyy  ffoorr  22001111  

iinnddiiccaatteess  tthhaatt  oouurr  eeccoonnoommyy  eexxppaannddeedd  bbyy  55..66  ppeerrcceenntt  iinn  22001100,,  uupp  ffrroomm  22..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000099  

aanndd  11..55  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  TThhee  ggrroowwtthh  wwaass  bbrrooaadd--bbaasseedd  ccoovveerriinngg  aallll  sseeccttoorrss..  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  

ffoorreessttrryy  sseeccttoorr  rreebboouunnddeedd  ssttrroonnggllyy  ppoossttiinngg  aa  ggrroowwtthh  ooff  66..33  ppeerrcceenntt  aafftteerr  ddeepprreesssseedd  

ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  llaasstt  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss..  IInnccrreeaasseedd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  

bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuurrtthheerr  bboooosstteedd  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  sseeccttoorr..  TThhiiss  rreeccoovveerryy  

wwaass  aaggaaiinnsstt  aa  bbaacckkddrroopp  ooff  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy  aass  rreefflleecctteedd  iinn  llooww  iinnffllaattiioonn  aanndd  iinntteerreesstt,,  

aanndd  ssttaabbllee  eexxcchhaannggee  rraattee..  OOnn  tthhee  eexxtteerrnnaall  ffrroonntt,,  tthhee  ssttrroonngg  ddoommeessttiicc  ddeemmaanndd  aanndd  hhiigghh  ooiill  

pprriicceess  rraaiisseedd  oouurr  iimmppoorrtt  bbiillll  aanndd,,  aass  aa  rreessuulltt,,  wweeaakkeenneedd  oouurr  eexxtteerrnnaall  ppaayymmeenntt  ppoossiittiioonn  wwiitthh  tthhee  

ccuurrrreenntt  aaccccoouunntt  ddeeffiicciitt  rreeaacchhiinngg  88..55  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  22001100..        

  

1188..  LLooookkiinngg  aahheeaadd,,  tthhee  eeccoonnoommiicc  pprroossppeeccttss  ffoorr  22001111  rreemmaaiinn  ssttrroonngg,,  bbuutt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  hhiigghh  

ffuueell  aanndd  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess  aass  wweellll  aass  ddeellaayyeedd  rraaiinnss  iiss  aa  ssoouurrccee  ooff  ccoonncceerrnn..  WWee  sseeee  ccoonnttiinnuueedd  

ssttrroonngg  ccrreeddiitt  ttoo  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  iinnccrreeaassiinngg  FFoorreeiiggnn  DDiirreecctt  IInnvveessttmmeenntt  ((FFDDII)),,  iimmpprroovveedd  ttoouurriissmm  

aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  ssttrroonngg  eexxppoorrtt  ggrroowwtthh  wwiitthh  bbeetttteerr  pprriicceess  aanndd  ffaavvoouurraabbllee  sshhiilllliinngg  

eexxcchhaannggee  rraattee  hheellppiinngg  ttoo  ssuussttaaiinn  ggrroowwtthh,,  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  sshhoocckkss  rreellaatteedd  ttoo  hhiigghh  ffuueell  aanndd  ffoooodd  

pprriicceess  aanndd  ddeellaayyeedd  ppllaannttiinngg  sseeaassoonn..  OOvveerraallll,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  eexxppeecctt  rreeaall  GGDDPP  ggrroowwtthh  ooff  55..33  
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ppeerrcceenntt  iinn  22001111,,  rriissiinngg  sstteeaaddiillyy  ttoo  66..11  ppeerrcceenntt  iinn  22001122..  TThhiiss  ttrraannssllaatteess  ttoo  55..77  ppeerrcceenntt  ffoorr  FFYY  

22001111//1122  oorr  00..44  ppeerrcceenntt  lloowweerr  tthhaann  tthhee  pprroojjeecctteedd  ggrroowwtthh  ooff  66..11  ppeerrcceenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  wwee  

pprreeppaarreedd  tthhee  22001111  BBuuddggeett  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt..  TThhee  lloowweerr  ggrroowwtthh  ffoorreeccaasstt  iiss  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  

eemmeerrggiinngg  eevviiddeennccee  oonn  tthhee  lliikkeellyy  aaddvveerrssee  iimmppaacctt  ooff  hhiigghh  ffuueell  aanndd  ffoooodd  pprriicceess  oonn  tthhee  eeccoonnoommyy..  

  

1199..  TThhee  pprroojjeecctteedd  ggrroowwtthh  iiss  ssttiillll,,  hhoowweevveerr,,  bbeellooww  tthhee  1100  ppeerrcceenntt  ggrroowwtthh  eennvviissiioonneedd  iinn  VViissiioonn  

22003300  nneeeeddeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  llaabboouurr  aabbssoorrppttiioonn  aanndd  aacchhiieevvee  mmoorree  eeqquuiittaabbllee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  

iinnccoommee..  AAss  iinnddiiccaatteedd  eeaarrlliieerr,,  ffuurrtthheerr  uupp  ssccaalliinngg  ttoo    1100  ppeerrcceenntt  aanndd  ssuussttaaiinniinngg  iitt  aatt  tthhaatt  lleevveell  

wwoouulldd  rreeqquuiirree  mmoobbiilliizziinngg  llaarrggeerr  aammoouunnttss  ooff  rreessoouurrcceess,,  rraaiissiinngg  ffaaccttoorr  pprroodduuccttiivviittyy,,  aanndd  mmoovviinngg  

ttoo  aa  hhiigghheerr  vvaalluuee--aaddddeedd  aanndd  mmoorree  eeffffiicciieenntt  pprroodduuccttiioonn  ssttrruuccttuurree..  GGiivveenn  tthhee  lliimmiitteedd  ppuubblliicc  

rreessoouurrcceess,,  wwee  mmuusstt  rreellyy  oonn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  

ccoonnttiinnuueedd  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  aaccttiivviittiieess  aass  wweellll  aass  iimmpprroovviinngg  tthhee  bbuussiinneessss  

eennvviirroonnmmeenntt  iiss  vviittaall  ttoo  aattttrraacctt  FFDDII,,  aanndd  llooccaall  iinnvveessttmmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  ssmmaallll,,  mmeeddiiuumm  ssiizzee  

eenntteerrpprriisseess  ((MMSSMMEEss))..  

  

11..44..  DDeevviiaattiioonn  ffrroomm  22001111  BBPPSS::  RReevviissiioonn  ttoo  CCeeiilliinnggss,,  SSaavviinnggss  aanndd  

RReepprriioorriittiizzaattiioonn  

  

2200..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  rreeccaallll  tthhaatt  wwhheenn  wwee  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  22001111  BBuuddggeett  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  iinn  

MMaarrcchh  22001111,,  wwee  hhaadd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctteedd  bbaasseelliinnee  cceeiilliinnggss  hhaadd  nnoott  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  

tthhee  ssttrraatteeggiicc  ssppeennddiinngg  pprrooppoossaallss  tthhaatt  wweerree  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  TThhee  22001111//1122  BBuuddggeett  

EEssttiimmaatteess  hhaavvee  nnooww  ffaaccttoorreedd  aann  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..  5588  bbiilllliioonn  aass  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  tthhee  

cceeiilliinnggss  iinniittiiaallllyy  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  mmiinniissttrriieess..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  tthheessee  

eexxppeennddiittuurreess,,  wwee  rraattiioonnaalliizzeedd  mmiinniisstteerriiaall  pprroovviissiioonnss  ttoo  rreeaalliizzee  ssaavviinnggss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..  1133..11  

bbiilllliioonn,,  ccoommpprriissiinngg  ooff  KKsshh..  55..00  bbiilllliioonn  wwhhiicchh  wwaass  rreepprriioorriittiisseedd  wwiitthhiinn  mmiinniisstteerriiaall  bbuuddggeettss  ttoo  mmeeeett  

eexxiissttiinngg  ccoommmmiittmmeennttss;;  aanndd  KKsshh..    88..11  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  wwaass  iinn  rreessppeecctt  ooff  ssppeennddiinngg  ccuuttss  oonn  ssllooww  

mmoovviinngg  pprroojjeeccttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddiinngg  ffoorr  eemmeerrggiinngg  iinntteerrvveennttiioonnss..    

  

2211..  TThhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnss  ttoo  eexxppeennddiittuurree  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  ssppeennddiinngg  oonn  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  iirrrriiggaattiioonn,,  ccuusshhiioonniinngg  tthhee  vvuullnneerraabbllee,,  

jjoobb  ccrreeaattiioonn  ffoorr  tthhee  yyoouutthh,,  aass  wweellll  aass  aaddddiittiioonnaall  pprroo--ppoooorr  ssppeennddiinngg  iinn  AArriidd  aanndd  SSeemmii  AArriidd  aarreeaass  

aanndd  ssoocciiaall  ssppeennddiinngg,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh,,  wwaatteerr,,  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aarroossee  wwiitthh  tthhee  

ffiirrmmiinngg  uupp  ooff  tthhee  rreessoouurrccee  eennvveellooppee..    

  

22..  FFAACCIILLIITTAATTIINNGG  PPRRIIVVAATTEE  SSEECCTTOORR  FFOORR  GGRROOWWTTHH  AANNDD  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  

  

LLeett  mmee  nnooww  ffooccuuss  oonn  mmeeaassuurreess  ttoo  pprroommoottee  pprriivvaattee  iinnvveessttmmeenntt::  

  

22..11  SSaaffeegguuaarrddiinngg  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  SSttaabbiilliittyy    

  

2222..  PPrruuddeenntt  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess  tthhaatt  eennssuurree  llooww  aanndd  ssttaabbllee  iinnffllaattiioonn  

aanndd  iinntteerreesstt  rraatteess  aass  wweellll  aass  ccoommppeettiittiivvee  eexxcchhaannggee  rraattee,,  mmuusstt  ffoorrmm  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  hhiigghheerr  

ggrroowwtthh  ppaatthh..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  oouurr  ffiissccaall  ppoolliiccyy  aaiimmss  aatt  ggrraadduuaallllyy  lloowweerriinngg  oouurr  ffiissccaall  ddeeffiicciitt  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  ddeebbtt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ttaakkiinngg  ccaarree  ooff  tthhee  lloonngg--tteerrmm  

ddeevveellooppmmeenntt  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aass  wweellll  aass  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
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2233..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  hhiigghh  ffuueell  aanndd  ffoooodd  pprriicceess,,  wwee  hhaavvee  ttaakkeenn  mmeeaassuurreess,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aallrreeaaddyy  aannnnoouunncceedd  sseett  ooff  iinntteerrvveennttiioonnss,,  ttoo  pprroovviiddee  rreelliieeff  ttoo  tthhee  ppoooorr  aanndd  sshhiieelldd  

tthheemm  aaggaaiinnsstt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  hhiigghh  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess..  TThhee  bbuuddggeett  aallssoo  ddeeeeppeennss  tthhee  bbaassee  ffoorr  

lloonngg--tteerrmm  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  ffoooodd  sseeccuurriittyy  bbyy  aallllooccaattiinngg  mmoorree  rreessoouurrcceess  ttoo  iirrrriiggaattiioonn  aanndd  

aaggrriiccuullttuurree..    

  

2244..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonn  tthhee  ggeenneerraall  pprriiccee  lleevveell,,  wwee  eexxppeecctt  uuppwwaarrdd  pprreessssuurreess  ttoo  ssuubbssiiddee  wwiitthh  tthhee  

rraaiinnss  iinn  ffoooodd  pprroodduucciinngg  rreeggiioonnss  aanndd  hhaarrvveessttss  uunnddeerr  iirrrriiggaattiioonn  aanndd  tthhee  uurrbbaann  ffaarrmmiinngg  wwee  aarree  

iinniittiiaattiinngg  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett..  BBuutt  ttoo  kkeeeepp  iinnffllaattiioonnaarryy  eexxppeeccttaattiioonnss  uunnddeerr  ccoonnttrrooll,,  tthhee  CCBBKK  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  mmoonniittoorr  cclloosseellyy  mmoonneettaarryy  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  aaddjjuusstt  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  aass  

aapppprroopprriiaattee..  WWee  ddoo  nnoott  eexxppeecctt  sshhoorrtt--tteerrmm  iinntteerreesstt  rraatteess  ttoo  rriissee  ddrraassttiiccaallllyy  bbuutt  ccaarree  wwiillll  bbee  

ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  ccrreeddiitt  ttoo  ssuuppppoorrtt  pprroodduuccttiivvee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  rreemmaaiinn  aavvaaiillaabbllee..  

  

22..22  CCoonnttiinnuueedd  IInnvveessttmmeenntt  iinn  IInnffrraassttrruuccttuurree    

  

2255..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  eeffffeeccttiivvee  aanndd  rreelliiaabbllee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  eesssseennttiiaall  iinn  eennssuurriinngg  

ccoommppeettiittiivveenneessss  ooff  oouurr  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  llooccaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmaarrkkeettss..  FFoorr  tthhiiss  

rreeaassoonn,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  sstteepp  uupp  iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  

nneettwwoorrkk  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  wwhhiillee  eennssuurriinngg  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  oonnee..  

CCoonnsseeqquueennttllyy,,  II  hhaavvee  eennhhaanncceedd  tthhee  oovveerraallll  bbuuddggeett  ffoorr  pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  KKsshh..222211..44  

bbiilllliioonn  iinn  FFYY  22001111//1122,,  uupp  ffrroomm  KKsshh..116655..88  bbiilllliioonn  iinn  FFYY  22001100//1111..  MMoosstt  ooff  tthheessee  rreessoouurrcceess  hhaavvee  

bbeeeenn  aallllooccaatteedd  ttoowwaarrddss  rrooaadd,,  eenneerrggyy  aanndd  ttrraannssppoorrtt  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

SSccaalliinngg  uupp  RRooaadd  CCoonnssttrruuccttiioonn  ttoo  FFaacciilliittaattee  TTrraaddee  aanndd  CCoommmmeerrccee  

  

2266..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ddeecceenntt  rrooaadd  nneettwwoorrkk  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  ccrruucciiaall  ffoorr  ggrroowwtthh,,  

iinnvveessttmmeenntt,,  eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaattiioonn  aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn..  IItt  ffaacciilliittaatteess  ttrraaddee  aanndd  ccoommmmeerrccee  

aanndd  aalllloowwss  ffaarrmmeerrss  ttoo  aacccceessss  mmaarrkkeettss  ffoorr  tthheeiirr  pprroodduuccttss  tthheerreebbyy  pprroommoottiinngg  tthheeiirr  wweellffaarree..  

TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ggeenneerraall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  oouurr  hhiigghhwwaayyss,,  

uurrbbaann  aanndd  rruurraall  rrooaaddss  aanndd  iinniittiiaattee  nneeww  ccrriittiiccaall  rrooaadd  aarrtteerriieess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  tthhaatt  ccoonnnneecctt  oouurr  

ccoouunnttrryy  wwiitthh  tthhee  rreeggiioonnaall  mmaarrkkeettss..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aann  oovveerraallll  bbuuddggeett  ooff  

KKsshh..110000..99  bbiilllliioonn  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  RRooaaddss,,  uupp  ffrroomm  KKsshh..9900..22  bbiilllliioonn  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  ffiissccaall  yyeeaarr..  

WWiitthh  tthhiiss  aallllooccaattiioonn,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  RRooaaddss  aanndd  tthhee  rreelleevvaanntt  rrooaadd  aaggeenncciieess  wwiillll  ffaasstt  ttrraacckk  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  ccrriittiiccaall  rrooaaddss  aanndd  aallllooww  KKeennyyaannss  eeaarrllyy  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  uussee  tthheemm..  

  

IInnvveessttiinngg  iinn  EEnneerrggyy  ttoo  SSuuppppoorrtt  GGrroowwiinngg  EEccoonnoommyy  aanndd  RReedduucciinngg  PPoovveerrttyy    

  

2277..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreelliiaabbllee  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  eenneerrggyy  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  ssuussttaaiinneedd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  

aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  hhaass  bbeeeenn  aallllooccaatteedd  aabboouutt  ttwwoo--

ffoolldd  iinnccrreeaasseedd  bbuuddggeett  aammoouunnttiinngg  KKsshh..6655..77  bbiilllliioonn,,  uupp  ffrroomm  KKsshh..3344..99  bbiilllliioonn  iinn  22001100//1111  ffiissccaall  

yyeeaarr..  OOff  tthhiiss  aammoouunntt,,  ggeeootthheerrmmaall  ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  rreecceeiivvee  KKsshh..1166..11  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  

ttoo  ddrriillll  aanndd  aasssseessss  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ooff  pprroodduucciinngg  114400  MMWW..  AAtttteennttiioonn  wwiillll  aallssoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  RRuurraall  

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  wwhhiicchh  wwiillll  bbeenneeffiitt  ffrroomm  KKsshh..55..66  bbiilllliioonn  ttoo  ffaacciilliittaattee  ssuuppppllyy  ooff  ppoowweerr  

ffrroomm  nnaattiioonnaall  ggrriidd  ttoo  446600  ttrraaddiinngg  cceennttrreess  aanndd  111100  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss,,  aammoonngg  ootthheerr  ppuubblliicc  

ffaacciilliittiieess  ccoouunnttrryy  wwiiddee..  TThhee  eexxppaannssiioonn  ooff  ppoowweerr  aacccceessss  ttoo  rruurraall  aarreeaass  iiss  oonnee  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivveess  
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ttoo  ssuuppppoorrtt  rruurraall  eenntteerrpprriissee  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss  

ooff  oouurr  ppeeooppllee..    

  

2288..  MMeeaannwwhhiillee,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee,,  jjuusstt  lliikkee  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  iiss  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  

iimmppoorrtteedd  ffuueell,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssuuppppllyy  cchhaaiinn  ccoonnssttrraaiinnttss  aarroouunndd  

ssoouurrcciinngg,,  ddiisscchhaarrggee,,  rreeffiinniinngg,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ssttoorraaggee  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  uunnddeerr  

tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  HHiiss  EExxcceelllleennccyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  RRtt..  HHoonn..  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  aa  TTaasskk  FFoorrccee  

hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ttoo  rreevviieeww  aanndd  aaddvviissee  oonn  tthhee  bbeesstt  rreeffoorrmm  ooppttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  

cchhaalllleennggeess..  WWee  eexxppeecctt  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  aallssoo  ttoo  eexxpplloorree  ooppttiioonnss  ffoorr  lloonngg--tteerrmm  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  

ssuuppppllyy  ssoouurrcceess,,  eessppeecciiaallllyy  ffrroomm  ffrriieennddllyy  bbiillaatteerraall  ppaarrttnneerrss..  

  

FFaasstt  TTrraacckkiinngg  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  RRaaiillwwaayy  ffoorr  FFaasstteerr  aanndd  AAffffoorrddaabbllee  TTrraannssppoorrtt  

  

2299..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  yyoouu  mmaayy  bbee  aawwaarree  wwee  eenntteerreedd  iinnttoo  aa  BBiillaatteerraall  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  

UUggaannddaann  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000088  ttoo  jjooiinnttllyy  ffaasstt  ttrraacckk  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  nneeww  SSttaannddaarrdd  GGaauuggee  

RRaaiillwwaayy  ((SSGGRR))  ccoonnnneeccttiinngg  MMoommbbaassaa  ttoo  KKaammppaallaa  wwiitthh  aa  bbrraanncchh  lliinnee  ttoo  KKiissuummuu..  TThhee  ppuurrppoossee  

ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eevveerr  iinnccrreeaassiinngg  ccoosstt  ooff  ttrraannssppoorrtt  wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn,,  ffaacciilliittaattee  

ffaasstteerr  aanndd  cchheeaappeerr  mmoovveemmeenntt  ooff  ffrreeiigghhtt  aanndd  ppaasssseennggeerrss  aanndd  eennhhaannccee  ccoommppeettiittiivveenneessss,,  wwhhiillee  

ssaavviinngg  oonn  oouurr  nneewwllyy  rreehhaabbiilliittaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iitt  nnooww  ccoossttss  aabboouutt  KKsshh..110000,,000000  

ttoo  ttrraannssppoorrtt  aa  2200  ffoooott  ccoonnttaaiinneerr  ffrroomm  MMoommbbaassaa  ttoo  NNaaiirroobbii  aanndd  iitt  ttaakkeess  aa  wwhhoollee  ddaayy..  TThhee  ssaammee  

ccoonnttaaiinneerr  wwoouulldd  ccoosstt  aabboouutt  KKsshh..4400,,000000  aanndd  ddeelliivveerreedd  iinn  jjuusstt  aabboouutt  ffoouurr  hhoouurrss  bbyy  aa  mmooddeerrnn  

rraaiillwwaayy  ttrraannssppoorrtt..    

  

3300..  HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  mmaakkiinngg  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  sseeccuurriinngg  aapppprroovvaall  ooff  tthhiiss  HHoouussee,,  iinn  

22000099//1100  aanndd  22001100//1111,,  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  pprroojjeecctt  eexxppeerriieenncceedd  ssoommee  pprrooccuurreemmeenntt  rreellaatteedd  ddeellaayyss,,  

wwhhiicchh  wwee  eexxppeecctt  wwiillll  bbee  rreessoollvveedd  sshhoorrttllyy..    II  nnooww  eexxppeecctt  tthhee  KKeennyyaa  RRaaiillwwaayyss  ttoo  pprroocceeeedd  ttoo  

ccoonncclluuddee  tthhee  ddeessiiggnn  ssttuuddyy  bbyy  eenndd  ooff  NNoovveemmbbeerr  22001111  ttoo  pprroovviiddee  uuss  wwiitthh  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt,,  

rroouuttiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aarrrraannggeemmeennttss..  MMyy  mmiinniissttrryy  hhaass  iinniittiiaatteedd  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  

ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  ttoo  ffiinndd  rreessoouurrcceess  ttoo  ffaacciilliittaattee  ffaasstteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  pprroojjeecctt  

ttoo  oouurr  eeccoonnoommyy  aanndd  ppeeooppllee  ooff  KKeennyyaa..  II  hhaavvee,,  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  sseett  aassiiddee  KKsshh..33..33  bbiilllliioonn  aass  

mmoobbiilliizzaattiioonn  ffuunndd  ttoo  iinniittiiaattee  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  WWhheenn  ccoommpplleetteedd,,  tthhiiss  pprroojjeecctt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

rreedduuccee  ccoosstt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  mmaakkee  oouurr  pprroodduuccttss  ccoommppeettiittiivvee  bbyy  aatt  lleeaasstt  7700  ppeerrcceenntt  aanndd  

ddeemmaanndd  ffoorr  iimmppoorrtteedd  ffuueell  ooiill  bbyy  aatt  lleeaasstt  3300  ppeerrcceenntt  tthhuuss  ccuusshhiioonniinngg  oouurr  ccoouunnttrryy  aaggaaiinnsstt  hhiigghh  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ooiill  pprriiccee  sshhoocckkss..    

  

UUppggrraaddiinngg  UUrrbbaann  CCoommmmuutteerr  RRaaiill  SSyysstteemm  ffoorr  AAffffoorrddaabbllee  aanndd  FFaasstteerr  UUrrbbaann  TTrraannssppoorrtt  

  

3311..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreecceenntt  uuppwwaarrdd  ssuurrggee  iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooiill  pprriicceess  hhaass  ppuusshheedd  ccoosstt  ooff  

ttrraannssppoorrtt  wwaayy  oouutt  ooff  rreeaacchh  ooff  mmaannyy  uurrbbaann  wwoorrkkeerrss  tthhuuss  rreedduucciinngg  tthheeiirr  ddiissppoossaall  iinnccoommee..  TThhiiss  

iiss,,  hhoowweevveerr,,  nnoott  tthhee  ccaassee  ffoorr  tthhee  ffeeww  wwhhoo  ssttiillll  aaffffoorrdd  ttoo  ffiinndd  ssppaaccee  iinn  tthhee  lliimmiitteedd  ccoommmmuutteerr  

uurrbbaann  ttrraaiinn  sseerrvviicceess..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  iitt  ccoossttss  aa  ppaasssseennggeerr  jjuusstt  KKsshh..2255  ttoo  ttrraavveell  ffrroomm  EEmmbbaakkaassii  

aanndd  KKsshh..3355  ffrroomm  RRuuiirruu  ttoo  tthhee  cciittyy..  AA  ssiimmiillaarr  jjoouurrnneeyy  bbyy  mmaattaattuu  nnooww  ccoossttss  aabboouutt  KKsshh..7700  aanndd  

KKsshh..110000,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  aanndd  ttaakkeess  mmuucchh  lloonnggeerr..  IItt  iiss  ffoorr  tthheessee  rreeaassoonnss  tthhaatt  wwee  bbeegguunn  llaasstt  yyeeaarr  

ttoo  mmooddeerrnniizzee  kkeeyy  ccoommmmuutteerr  rraaiillwwaayy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccccoorrdd  NNaaiirroobbiiaannss  ffaasstteerr  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  

mmeeaannss  ooff  ttrraannssppoorrtt..    
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3322..  II  hhaavvee,,  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  aallllooccaatteedd  aann  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..11..99  bbiilllliioonn  iinn  tthhiiss  22001111//1122  bbuuddggeett  

ttoowwaarrdd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  nneeww  bbrraanncchh  lliinnee  ffrroomm  EEmmbbaakkaassii  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  ttoo  JJoommoo  KKeennyyaattttaa  

IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirrppoorrtt  ((JJKKIIAA))..  TThhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  lliinnee  wwiillll  mmaakkee  ccoommmmuuttiinngg  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  

aaiirrppoorrtt  ffaasstteerr,,  ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  cchheeaappeerr..  TThhiiss  pprroojjeecctt  wwiillll  eeqquuaallllyy  bbeenneeffiitt  oouurr  uurrbbaann  ccoommmmuutteerrss  

lliivviinngg  iinn  KKiitteennggeellaa,,  AAtthhii  RRiivveerr,,  EEmmbbaakkaassii,,  PPiippeelliinnee,,  IImmaarraa  DDaaiimmaa  aanndd  ootthheerrss  rreessiiddiinngg  aalloonngg  

MMoommbbaassaa  rrooaadd..  II  hhaavvee  aallssoo  aallllooccaatteedd  KKsshh..11  bbiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  uuppggrraaddee  ffoorr  tthhee  NNaaiirroobbii  ––  RRuuiirruu  

vviiaa  MMaakkaaddaarraa,,  DDaannddoorraa,,  GGiitthhuurraaii  aanndd  KKaahhaawwaa  rraaiillwwaayy  lliinnee  ttoo  eexxppaanndd  ppaasssseennggeerr  sseerrvviicceess  bbyy  

aatt  lleeaasstt  tteenn  ffoolldd,,  tthheerreebbyy  mmaakkiinngg  iitt  aaffffoorrddaabbllee  ttoo  mmaannyy  KKeennyyaannss  ccoommmmuuttiinngg  ddaaiillyy  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  

cciittyy  aanndd  rreedduuccee  ccoonnggeessttiioonn  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNaaiirroobbii..  

  

EEnnhhaanncceedd  SSeeccuurriittyy  ffoorr  aa  2244  hhoouurr  EEccoonnoommyy  

  

3333..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  ccrriimmee  rreemmaaiinnss  hhiigghh  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  aacctt  aass  aa  ccoonnssttrraaiinntt  ttoo  

ffaasstteerr  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  TToo  aallllooww  oouurr  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  eeccoonnoommyy  ttoo  wwoorrkk  aanndd  ccrreeaattee  wweeaalltthh  2244  

hhoouurrss  aa  ddaayy,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  wwee  aaddddrreessss  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  iinnsseeccuurriittyy..  DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ssaallaarriieess  ffoorr  ppoolliiccee  aanndd  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreevviieeww  

tthheeiirr  tteerrmmss  ooff  sseerrvviicceess  iinn  lliinnee  wwiitthh  cchhaannggeess  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..  

  

3344..  PPoolliiccee  nnuummbbeerrss  aarree  aallssoo  eexxppeecctteedd  ttoo  iinnccrreeaassee  wwiitthh  tthhee  rreecceenntt  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  77,,000000  nneeww  

ooffffiicceerrss..  TThhee  ttrraaiinniinngg  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  aallssoo  iimmpprroovviinngg  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  oonnggooiinngg  ppoolliiccee  rreeffoorrmmss  tthhaatt  

wwiillll  ccuullmmiinnaattee  iinn  tthhee  sseettttiinngg  uupp  ooff  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ppoolliiccee  sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhee  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn..  IInn  

tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  hhaavvee  eennhhaanncceedd  tthhee  ffuunnddiinngg  ffoorr  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  bbyy  KKsshh..33..55  bbiilllliioonn  

iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  ppoolliiccee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ffiigghhtt  ccrriimmee  mmoorree  sswwiiffttllyy..  WWee  eexxppeecctt  eeffffiicciieennccyy  iinn  

ooppeerraattiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  oonnccee  tthhee  nneeww  lleeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeffoorrmmss  ffoorr  ppoolliiccee  aarree  iinn  ppllaaccee..    

  

PPoossiittiioonniinngg  KKeennyyaa  aass  aa  PPrreeffeerrrreedd  IInnvveessttmmeenntt  DDeessttiinnaattiioonn  

  

3355..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  iiff  wwee  aarree  ttoo  ggrrooww  ffaasstteerr,,  wwee  mmuusstt  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  

ffaavvoouurraabbllee  ttoo  ddoommeessttiicc  aanndd  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeennttss..  TThhiiss  ccaallllss  ffoorr  ddeeeeppeenniinngg  bbuussiinneessss  rreegguullaattoorryy  

rreeffoorrmmss  aanndd  ddeelliivveerriinngg  qquuaalliittyy  ppuubblliicc  sseerrvviicceess..  SSoommee  rreecceenntt  nnoottaabbllee  iimmpprroovveemmeennttss  iinncclluuddee  

uussee  ooff  ssccaannnniinngg  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ffiilliinngg  ooff  ddooccuummeennttss  aatt  LLaannddss  RReeggiissttrryy,,  eelleeccttrroonniicc  nnaammee  sseeaarrcchh  

aatt  tthhee  CCoommppaanniieess  RReeggiissttrryy  aanndd  aatt  tthhee  NNaaiirroobbii  CCoouunncciill,,  tthhee  SSiinnggllee  BBuussiinneessss  PPeerrmmiitt  nnooww  ttaakkeess  

oonnllyy  oonnee  ddaayy  ttoo  pprroocceessss  aass  ooppppoosseedd  ttoo  55  ddaayyss  pprreevviioouussllyy..  TThhiiss  wwee  hhaavvee  aacchhiieevveedd  bbyy  

ddeecceennttrraalliizziinngg  tthhee  lliicceennssiinngg  ffuunnccttiioonn  ttoo  ddiivviissiioonnss  aanndd  wwaarrddss  lleevveell  iinn  tthhee  cciittyy..      

  

3366..  DDeessppiittee  tthheessee  rreeffoorrmmss,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  mmoorree  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  ttoo  ffuurrtthheerr  iimmpprroovvee  

bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  iimmpprroovvee  KKeennyyaa’’ss  rraattiinngg  oonn  DDooiinngg  BBuussiinneessss  iinnddeexx,,  tthhuuss  ppoossiittiioonniinngg  

oouurr  ccoouunnttrryy  aass  aa  pprreeffeerrrreedd  iinnvveessttmmeenntt  ddeessttiinnaattiioonn..  II  uurrggee  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ttoo  pprriioorriittiizzee  ddeebbaattee  

ffoorr  ssoommee  ccrriittiiccaall  bbiillllss  ssuucchh  aass  tthhee  CCoommppaanniieess  BBiillll,,  tthhee  IInnssoollvveennccyy  BBiillll  aanndd  tthhee  PPaarrttnneerrsshhiipp  BBiillll  

ccuurrrreennttllyy  bbeeffoorree  tthhiiss  HHoouussee,,  wwhhiicchh  aarree  aaiimmeedd  aatt  ssttrreennggtthheenniinngg  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt..        

  

CCoonnttrroolllliinngg  RReeccuurrrreenntt  EExxppeennddiittuurree  ttoo  FFuunndd  mmoorree  PPrriioorriittyy  DDeevveellooppmmeenntt  

  

3377..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  wwaaggee  lleevveellss  iinn  KKeennyyaa  aarree  nnooww  aammoonngg  tthhee  hhiigghheesstt  iinn  AAffrriiccaa  tthhuuss  ppoossiinngg  aa  

cchhaalllleennggee  ffoorr  oouurr  ccoommppeettiittiivveenneessss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee,,  tthheerree  aarree  wwaaggee  

ddiiffffeerreennttiiaallss  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  ccaaddrreess  ooff  ooffffiicceerrss  wwiitthh  mmoorree  oorr  lleessss  ssaammee  lleevveell  ooff  ttrraaiinniinngg..  TThhiiss  
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ssiittuuaattiioonn  iiss  ooccccaassiioonneedd  bbyy  uunnccoooorrddiinnaatteedd  wwaaggee  aawwaarrddss  aanndd  rreevviieewwss..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  

oovveerraallll  wwaaggee  bbiillll  iinn  cciivviill  sseerrvviiccee,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  DDeeffeennssee  aanndd  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy  aanndd  IInntteelllliiggeennccee  

SSeerrvviiccee,,  nnooww  ssttaannddss  aatt  77..22  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  uupp  ffrroomm  aabboouutt  66..99  ppeerrcceenntt  llaasstt  yyeeaarr  aanndd  iitt  ccoossttss  

tthhee  EExxcchheeqquueerr  KKsshh..  222222..66  bbiilllliioonn..  UUnnlleessss  tthhiiss  lleevveell  ooff  wwaaggee  bbiillll  iiss  cchheecckkeedd  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  ffoorr  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  

lleett  aalloonnee  ffuunndd  ccrriittiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  wwee  uurrggee  tthhee  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ttoo  

ffaasstt  ttrraacckk  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBiillll  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  SSaallaarriieess  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  

aass  ppeerr  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  wwiillll  hhaannddllee  aallll  ssaallaarryy  rreevviieewwss  aanndd  aawwaarrddss  iinn  tthhee  cciivviill  sseerrvviiccee..    

  

22..33  FFiinnaanncciiaall  SSeeccttoorr  RReeffoorrmmss  ffoorr  EEnnhhaanncceedd  AAcccceessss,,  EEffffiicciieennccyy  aanndd  SSttaabbiilliittyy  

  

3388..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  rreeffoorrmmss  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  aarree  aaiimmeedd  aatt  iinnccrreeaassiinngg  aacccceessss  ttoo  

ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess,,  ggrreeaatteerr  eeffffiicciieennccyy  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  oovveerraallll  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemm..    

OOvveerr  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt,,  ffiinnaanncciiaall  aacccceessss  ttoo  KKeennyyaannss  hhaass  iimmpprroovveedd,,  wwiitthh  aabboouutt  4400  ppeerrcceenntt  ooff  oouurr  

ppeeooppllee  nnooww  hhaavviinngg  aacccceessss  ttoo  ffoorrmmaall  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess,,  uupp  ffrroomm  2255  ppeerrcceenntt  ffiivvee  yyeeaarrss  aaggoo..  

IInnnnoovvaattiivvee  ffiinnaanncciiaall  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  aarree  eexxppaannddiinngg  ffiinnaanncciiaall  aacccceessss,,  hheellppeedd  bbyy  mmoobbiillee  

bbaannkkiinngg  aanndd  wwiiddeesspprreeaadd  ppeenneettrraattiioonn  ooff  mmoobbiillee  pphhoonneess  tthhaatt  nnooww  ssttaannddss  aatt  aallmmoosstt  oonnee  cceellll  

pphhoonnee  ppeerr  aadduulltt..  

  

3399..  GGooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  wwee  wwiillll  ttaakkee  mmeeaassuurreess  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ddrriivvee  ttoowwaarrddss  ggrreeaatteerr  aacccceessss  ttoo  

ccrreeddiitt..  TThheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  iinncclluuddee::  ccoonnttiinnuueedd  lliicceennssiinngg  ooff  mmiiccrrooffiinnaannccee  iinnssttiittuuttiioonnss;;  

eennccoouurraaggiinngg  tthhee  AAggeennccyy  bbaannkkiinngg  mmooddeell;;  aanndd  rreevviieewwiinngg  tthhee  lleeggaall,,  rreegguullaattoorryy  aanndd  ssuuppeerrvviissoorryy  

ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  ttoo  iimmpprroovvee  tthheemm  ffuurrtthheerr  aanndd  eennssuurree  ccoonnffoorrmmiittyy  ttoo  tthhee  nneeww  

CCoonnssttiittuuttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  wwee  sshhaallll  sshhoorrttllyy  bbee  llaayyiinngg  bbeeffoorree  tthhiiss  HHoouussee  tthhee  KKeennyyaa  DDeeppoossiitt  

IInnssuurraannccee  CCoorrppoorraattiioonn  BBiillll  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPaayymmeennttss  SSyysstteemm  BBiillll..  

  

4400..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwhhiillee  wwee  hhaavvee  mmaaddee  ggrreeaatt  ssttrriiddeess  ttoo  ddeeeeppeenn  oouurr  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr,,  

ccoommmmeerrcciiaall  lleennddiinngg  rraatteess  rreemmaaiinn  ppeerrssiisstteennttllyy  hhiigghh..  IInn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  ddiirreeccttiivvee  ffrroomm  HH..EE  tthhee  

PPrreessiiddeenntt,,  wwee  aarree  ccoooorrddiinnaattiinngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreess  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  rroooott  ccaauusseess  ooff  tthhee  

pprroobblleemm  aanndd  tthhee  ccoonnssttrraaiinnss  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  hhiigghh  lleennddiinngg  rraatteess..  TThheessee  iinncclluuddee  

iimmpprroovviinngg  tthhee  iinntteerrbbaannkk  mmaarrkkeettss;;  iinnccrreeaassiinngg  ddiisscclloossuurreess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  bbaannkk  rraattiinnggss,,  

ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy;;  aanndd  aalliiggnniinngg  pprriicciinngg  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  BBoonnddss  ttoo  rreeffeerreennccee  rraatteess  

uusseedd  bbyy  bbaannkkss..  WWee  aarree  eennccoouurraaggiinngg  bbaannkkss  ttoo  sshhaarree  iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  ggaaiinn  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee;;  

aanndd  ttoo  rreedduuccee  oovveerrhheeaaddss  tthhrroouugghh  iinnccrreeaasseedd  uussee  ooff  IICCTT,,  AAggeennccyy  aanndd  mmoobbiillee  bbaannkkiinngg..  WWee  wwiillll  

eexxtteenntt  ccrreeddiitt  rreeffeerreenncciinngg  ttoo  sshhaarriinngg  ooff  ppoossiittiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  bbyy  bbaannkkss  ttoo  eennccoouurraaggee  ccoommppeettiittiioonn  

ffoorr  ggoooodd  bboorrrroowweerrss..    

  

4411..  FFiinnaallllyy,,  wwee  ppllaann  ttoo  iinnttrroodduuccee  rreeffoorrmmss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  lleeggaall,,  rreegguullaattoorryy  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

pprroocceesssseess  rreellaattiinngg  ttoo  ccoollllaatteerraall..  TThheessee  wwiillll  iinncclluuddee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  uunniiffiieedd  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  

mmoovveeaabbllee  aanndd  iimmmmoovvaabbllee  ccoollllaatteerraall,,  ssttrreeaammlliinniinngg  tthhee  ssttaammpp  dduuttyy  rreeggiimmee  aanndd  ssiimmpplliiffyyiinngg  tthhee  

rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceesssseess..  WWee  aarree  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  tthheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  ttoowwaarrddss  

iinnccrreeaassiinngg  aacccceessss  ttoo  ffiinnaannccee  aanndd  ppoossiittiioonniinngg  KKeennyyaa  aass  tthhee  rreeggiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  hhuubb..    

  

4422..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  FFoorreexx  BBuurreeaauu  rreevviisseedd  gguuiiddeelliinneess  aaiimmeedd  aatt  ssttrreeaammlliinniinngg  aanndd  

ssttrreennggtthheenniinngg  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  bbuurreeaauuss  ccaammee  iinnttoo  eeffffeecctt  oonn  

11sstt  AApprriill  22001111..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  gguuiiddeelliinneess  hhaavvee  bbeeeenn  rreevviieewweedd  ttoo  aalliiggnn  tthheemm  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  
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ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  llaawwss  lliikkee  tthhee  PPrroocceeeeddss  ooff  CCrriimmee  aanndd  AAnnttii--MMoonneeyy  LLaauunnddeerriinngg  AAcctt  22000099,,  wwhhiicchh  

ccaammee  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  oonn  2288  JJuunnee,,  22001100..  

  

DDeeeeppeenniinngg  RReeggiioonnaall  TTrraaddee  aanndd  EExxppaannddiinngg  tthhee  MMaarrkkeett  ffoorr  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  

  

4433..  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ddeeeeppeenniinngg  rreeggiioonnaall  ttrraaddee  aanndd  eexxppaannddiinngg  mmaarrkkeett  ffoorr  oouurr  pprroodduuccttss,,  wwee  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppoossiittiioonn  KKeennyyaa  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy  aanndd  rreeffoorrmmss  ttoo  rreeaapp  tthhee  

bbeenneeffiittss  ffrroomm  rreeggiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  wwiitthh  ooppppoorrttuunniittiieess  aaccccoorrddeedd  bbyy  EEAACC  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  

PPrroottooccooll  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  CCOOMMEESSAA  mmaarrkkeett..  WWee  aarree  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  PPrroottooccooll  aanndd  wwee  aarree  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  oonnggooiinngg  nneeggoottiiaattiioonnss  

ooff  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  MMoonneettaarryy  UUnniioonn  PPrroottooccooll  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  eexxeerrcciissee  ccoommeess  ttoo  aa  llooggiiccaall  

ccoonncclluussiioonn  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  ppeeooppllee..  

  

22..44  IImmpprroovviinngg  GGoovveerrnnaannccee  tthhrroouugghh  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCoonnssttiittuuttiioonn  

  

4444..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ppeeooppllee  aapppprroovveedd  tthhee  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn  wwiitthh  eexxppeeccttaattiioonnss  tthhaatt  wwee  wwiillll  

aacchhiieevvee  aa  llaassttiinngg  ssoolluuttiioonn  ttoo  oouurr  lloonngg--ssttaannddiinngg  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  cchhaalllleennggeess..  TThhee  nneeww  

ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ddiissppeennssaattiioonn  wwiillll  aallllooww  ffoorr  ssttrroonngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  pprroovviiddee  cchheecckkss  aanndd  bbaallaanncceess  oonn  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  eennhhaannccee  ggoovveerrnnaannccee,,  rreeffoorrmm  jjuuddiicciiaarryy,,  aanndd  ddeevvoollvvee  rreessoouurrcceess  ttoo  ccoouunnttiieess..  

TThhiiss  wwiillll  iinnccrreeaassee  tthhee  cchhaanncceess  ooff  uuss  aacchhiieevviinngg  VViissiioonn  22003300  aassppiirraattiioonnss  ooff  ssuubbssttaannttiiaallllyy  

iimmpprroovviinngg  tthhee  lliivveess  ooff  oouurr  ppeeooppllee..  

  

4455..  WWee  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..  2200..88  bbiilllliioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  

wwhhiicchh  iinncclluuddee  sseettttiinngg  uupp  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ooffffiicceess;;  ddrraaffttiinngg  ooff  nneeww  llaawwss;;  jjuuddiicciiaall  rreeffoorrmmss,,  

eexxppaannssiioonn  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  nneexxtt  eelleeccttiioonnss..    TToo  tthhiiss  eenndd,,  wwee  hhaavvee  

pprroovviiddeedd  KKsshh..  11..55  bbiilllliioonn  ffoorr  ssaallaarriieess  ffoorr  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ooffffiiccee  hhoollddeerrss  aanndd  KKsshh..  99..33  bbiilllliioonn  ffoorr  

jjuuddiicciiaarryy  ttoo  pprriioorriittiizzee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  

ssttrraatteeggiieess  tthhaatt  wwiillll  lleeaadd  ttoo  rreedduucceedd  ccaassee  bbaacckklloogg,,  iimmpprroovveedd  aacccceessss  ttoo  jjuussttiicceess  aanndd  mmooddeerrnniizzee  

tthhee  ccoouurrtt  ssyysstteemm..    

  

4466..  TThhee  bbuuddggeett  ffoorr  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  hhaass  bbeeeenn  eennhhaanncceedd  ttoo  KKsshh..  88..11  bbiilllliioonn  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  

aaddddiittiioonnaall  pphhyyssiiccaall  ffaacciilliittiieess  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  eemmbbrraacciinngg  IICCTT  ttoo  ffuullllyy  rreeaalliizzee  lliivvee  

CCoouurrtt  hheeaarriinngg  bbrrooaaddccaassttss,,  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess..  TThhee  IIIIEECC  bbuuddggeett  hhaass  

bbeeeenn  eennhhaanncceedd  ttoo  KKsshh..  1122..11  bbiilllliioonn  ttoo  eennssuurree  ssmmooootthh  pprreeppaarraattoorryy  aaccttiivviittiieess..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  

wwee  hhaavvee  sseett  aassiiddee  KKsshh..  22  bbiilllliioonn  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  eemmeerrggiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ccoonnssttiittuuttiioonn--rreellaatteedd  

eexxppeennddiittuurreess..  II  wwiisshh  ttoo  ccaallll  uupp  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  

  

33..  PPRROOMMOOTTIINNGG  HHUUMMAANN  CCAAPPIITTAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

33..11  IInnvveessttiinngg  iinn  HHeeaalltthhccaarree  ttoo  PPrroommoottee  aa  HHeeaalltthhyy  aanndd  PPrroodduuccttiivvee  ssoocciieettyy  

  

4477..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  aacccceessss  ttoo  hheeaalltthhccaarree  sseerrvviicceess  rreemmaaiinnss  oonnee  ooff  tthhee  kkeeyy  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  

GGoovveerrnnmmeenntt..  WWee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppuurrssuuee  hheeaalltthh  rreeffoorrmmss  ttoo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  hheeaalltthhccaarree  

ddeelliivveerryy,,  eessppeecciiaallllyy  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  ttoo  pprroommoottee  aa  hheeaalltthhyy  aanndd  pprroodduuccttiivvee  ppooppuullaattiioonn..  TThhee  

mmaaiinn  ffooccuuss  ooff  hheeaalltthhccaarree  rreeffoorrmm  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  iiss  ttoo  rreessttrruuccttuurree  tthhee  hheeaalltthh  ddeelliivveerryy  ssyysstteemm  bbyy  
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sshhiiffttiinngg  eemmpphhaassiiss  ffrroomm  ccuurraattiivvee  ttoo  pprreevveennttiivvee  hheeaalltthh  ccaarree..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  

aallllooccaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  KKsshh..6644  bbiilllliioonn  ffoorr  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  ddeelliivveerryy  ppllaann..  FFrroomm  tthhiiss  aallllooccaattiioonn,,  

KKsshh..990033  mmiilllliioonn  wwiillll  bbee  eeaarrmmaarrkkeedd  ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  AARRVVss,,  tthhuuss  mmaakkiinngg  tthheessee  eesssseennttiiaall  ddrruuggss  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  HHIIVV//AAIIDDSS,,  aanndd  KKsshh..115500  mmiilllliioonn  ffoorr  

ppuurrcchhaassee  ooff  mmooddeerrnn  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  ssccrreeeenniinngg  cceerrvviiccaall  aanndd  bbrreeaasstt  ccaanncceerr..    

  

4488..  II  hhaavvee  aallssoo  aallllooccaatteedd  ffrroomm  tthhiiss  aammoouunntt  KKsshh..553344  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  rreehhaabbiilliittaattiioonn  

ooff  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  iinniittiiaatteedd  uunnddeerr  tthhee  eeccoonnoommiicc  ssttiimmuulluuss  pprrooggrraammmmee,,  wwhhiillee  KKsshh..66..66  bbiilllliioonn  wwiillll  

bbee  cchhaannnneelllleedd  ttoowwaarrdd  eennhhaanncceedd  iimmmmuunniizzaattiioonn  ccoovveerraaggee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  WWee  wwiillll  aallssoo  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssuuppppoorrtt  eexxppaannssiioonn  ooff  vvoolluunnttaarryy  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  sseerrvviicceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  mmoorree  

KKeennyyaannss  aacccceessss  hheeaalltthh  sseerrvviicceess..  

  

33..22  CCoonnttiinnuuiinngg  ttoo  EExxppaanndd  QQuuaalliittyy  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  oouurr  CChhiillddrreenn  

  

4499..  PPrroovviissiioonn  ooff  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  lliiffeelloonngg  iinnvveessttmmeenntt  wwee  mmuusstt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxtteenndd  ttoo  oouurr  

cchhiillddrreenn,,  iiff  wwee  aarree  ttoo  sseeccuurree  tthhee  ffuuttuurree  ooff  oouurr  nnaattiioonn..  TToo  iimmpprroovvee  eennrroollmmeenntt  aanndd  ttrraannssiittiioonn  

rraatteess,,  aanndd  eeqquuiittyy  iinn  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..88..2255  bbiilllliioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  

pprroovviissiioonn  ooff  ffrreeee  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  ((FFPPEE)),,  KKsshh..1188..55  bbiilllliioonn  ffoorr  ffrreeee  ddaayy  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  

((FFDDSSEE))  aanndd  KKsshh..11..6677  bbiilllliioonn  ffoorr  ffrreeee  sscchhooooll  ffeeeeddiinngg  pprrooggrraammmmee,,  mmaaiinnllyy  iinn  AASSAALL  aarreeaass..  II  hhaavvee  

aallssoo  aallllooccaatteedd  KKsshh..338877..77  mmiilllliioonn  ffoorr  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd  ddeevveellooppmmeenntt..  WWee  aarree  aallssoo  rreessppoonnddiinngg  ttoo  

tthhee  rriissiinngg  ddeemmaanndd  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  iinn  nnaattiioonnaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  ddiissttrriicctt  sscchhoooollss,,  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

tteecchhnnoollooggyy..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..775500  mmiilllliioonn  ffoorr  ffuurrtthheerr  uuppggrraaddiinngg  ooff  

NNaattiioonnaall  SScchhoooollss  aanndd  aannootthheerr  KKsshh..668800  mmiilllliioonn  ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  ccoommppuutteerrss  ffoorr  sscchhoooollss  ttoo  

eennhhaannccee  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaallss..    

  

5500..  II  hhaavvee  ffuurrtthheerr  aallllooccaatteedd  KKsshh..778800  mmiilllliioonn  ttoo  iimmpprroovvee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  sscchhoooollss..  OOuutt  ooff  tthhiiss  

aammoouunntt,,  KKsshh..338800  mmiilllliioonn  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoowwaarrdd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  llooww  ccoosstt  bbooaarrddiinngg  sscchhoooollss  iinn  

AASSAALL  aarreeaass..  WWee  hhaavvee  pprrooggrraammmmeedd  ttoo  ssppeenndd  KKsshh..5533..22  bbiilllliioonn  iinn  tteerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonn  ttoo  ffuurrtthheerr  

eennhhaannccee  aacccceessss  ttoo  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  ffoorr  oouurr  cchhiillddrreenn..  

  

SScchhooooll  BBuurrssaarryy  ffoorr  tthhee  VVuullnneerraabbllee  aanndd  PPoooorr  HHoouusseehhoollddss  

  

5511..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  dduurriinngg  tthheessee  ddiiffffiiccuulltt  eeccoonnoommiicc  ttiimmeess,,  wwee  mmuusstt  aacctt  sswwiiffttllyy  ttoo  ccuusshhiioonn  tthhee  

ppoooorr  hhoouusseehhoollddss  aaggaaiinnsstt  ffuurrtthheerr  ssuuffffeerriinngg..  IInn  tthhiiss  ssppiirriitt,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  KKsshh..550000  mmiilllliioonn  pprroovviiddeedd  

uunnddeerr  22001100//1111  bbuuddggeett,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..884400  mmiilllliioonn  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

EEdduuccaattiioonn  ttoo  ssccaallee  uupp  tthhee  bbuurrssaarryy  pprrooggrraamm  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  aa  KKsshh..2200,,000000  aannnnuuaall  bbuurrssaarryy  

ffeeeess  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  4422,,000000  oorrpphhaannss  aanndd  cchhiillddrreenn  ffrroomm  ppoooorr  hhoouusseehhoollddss  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  pprrooggrraamm  wwiillll  aassssuurree  220000  sscchhooooll  ggooiinngg  nneeeeddyy  cchhiillddrreenn  ooff  tthhiiss  

lliiffeelloonngg  iinnvveessttmmeenntt  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  221100  ccoonnssttiittuueennccyy  aatt  aa  ccoosstt  ooff  KKsshh..44  mmiilllliioonn  eeaacchh..  II  uurrggee  HHoonn..  

MMeemmbbeerrss  aanndd  tthheeiirr  CCDDFF  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  bbee  ffuullllyy  iinnvvoollvveedd  ttoo  ssttrriiccttllyy  eennssuurree  oonnllyy  ddeesseerrvviinngg  

oorrpphhaanneedd,,  ppoooorr  aanndd  nneeeeddyy  bbrriigghhtt  cchhiillddrreenn  bbeenneeffiitt..  
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AAssssuurriinngg  GGiirrll  CChhiilldd  EEdduuccaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  MMoonntthh  

  

5522..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  wwee  aallll  nneeeedd  ttoo  aapppprreecciiaattee  wwhheenn  wwee  eedduuccaattee  aa  ggiirrll  cchhiilldd  wwee  iinn  ttuurrnn  

eedduuccaattee  tthhee  wwhhoollee  ssoocciieettyy..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  wwee  mmuusstt  ddoo  eevveerryytthhiinngg  wwiitthhiinn  oouurr  ppoowweerrss  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  ggiirrllss  aarree  ffaacciilliittaatteedd  ttoo  aatttteenndd  sscchhoooolliinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  mmoonntthh  jjuusstt  lliikkee  bbooyyss..  

TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthheeiirr  bbaassiicc  nneeeeddss  bbyy  aallllooccaattiinngg  KKsshh..330000  mmiilllliioonn  

uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ttoo  pprroovviiddee  ssaanniittaarryy  ttoowweellss  ttoo  aallll  nneeeeddyy  pprriimmaarryy  sscchhooooll  ggooiinngg  

ggiirrllss..  TThhiiss  iiss  aa  ttookkeenn  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  wwee  aarree  aa  ccaarriinngg  GGoovveerrnnmmeenntt..  II  uurrggee  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  

iinncclluuddiinngg  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthhiiss  nnoobbllee  iinniittiiaattiivvee..      

  

44..  PPRROOMMOOTTIINNGG  RRUURRAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT,,  FFOOOODD  SSEECCUURRIITTYY  AANNDD  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT    

  

44..11  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  ffoorr  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  

  

5533..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  KKeennyyaannss  wwiillll  aaggrreeee  wwiitthh  mmee  tthhaatt  tthhee  CCoonnssttiittuueennccyy  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  

((CCDDFF))  hhaass  ssiinnccee  iittss  iinnttrroodduuccttiioonn  aacchhiieevveedd  ttrreemmeennddoouuss  pprrooggrreessss  iinn  ttrraannssffoorrmmiinngg  oouurr  rruurraall  

eeccoonnoommiieess  bbyy  bbrriinnggiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  oouurr  ppeeooppllee  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell..  TThhiiss  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  

ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  tthhee  eexxeemmppllaarryy  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ppaattrriioottiissmm  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhiiss  HHoouussee..  II,,  tthheerreeffoorree,,  wwiisshh  ttoo  ccoommmmeenndd  aallll  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ffoorr  eennssuurriinngg  vvaarriioouuss  pprriioorriittyy  

pprroojjeeccttss  iinniittiiaatteedd  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    

  

5544..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ttoowwaarrdd  oouurr  

ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000099  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ddeevvoollvvee  rreessoouurrcceess  ttoowwaarrdd  llooccaall  

lleevveell  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iimmpprroovveemmeenntt  bbyy  iinnttrroodduucciinngg  aann  EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  PPrrooggrraamm  ooff  KKsshh..2222  

bbiilllliioonn  oorr  KKsshh..110055  mmiilllliioonn  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  vvaarriioouuss  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  

hheeaalltthh,,  eedduuccaattiioonn,,  mmaarrkkeettss,,  iinndduussttrriiaall  cceennttrreess  aanndd  ffiisshh  eenntteerrpprriissee  ddeevveellooppmmeenntt  aass  wweellll  aass  

rreeccrruuiittmmeenntt    ooff  nnuurrsseess  aanndd  tteeaacchheerrss  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ttoo  iimmpprroovvee  qquuaalliittyy  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  aanndd  

eedduuccaattiioonn  aass  wweellll  aass  ddeevveelloopp  oouurr  rruurraall  eeccoonnoommiieess..    

  

5555..  IInn  aaddddiittiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  iinnttrroodduucceedd  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  RRooaaddss  AAcctt  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  eevveerr  

ttoo  eeaarrmmaarrkk  2222  ppeerrcceenntt  ooff  RRooaadd  mmaaiinntteennaannccee  LLeevvyy  ffoorr  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  aatt  ccoonnssttiittuueennccyy  lleevveell,,  

tthhuuss  eeffffeeccttiivveellyy  ttrraannssffeerrrriinngg  aannootthheerr  KKsshh..1199  mmiilllliioonn  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..  TThheessee  

aallllooccaattiioonnss  wweerree  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aa  KKsshh..1122  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  wwaass  cchhaannnneelllleedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  CCDDFF  BBooaarrdd  

ffoorr  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  iinniittiiaatteedd  aatt  ccoonnssttiittuueenncciieess  bbyy  HHoonn..  MMeemmbbeerrss..  

  

5566..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ddeevvoollvviinngg  tthheessee  rreessoouurrcceess  ffoorr  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt  wwaass  nnoott  aa  oonnee--ooffff  

iinniittiiaattiivvee  ––  wwee  wweenntt  ffuurrtthheerr  iinn  22001100//1111  bbuuddggeett  aanndd  aallllooccaatteedd  mmoorree  rreessoouurrcceess,,  ffiirrsstt  ttoo  eennssuurree  aallll  

oonn--ggooiinngg  EESSPP  pprroojjeeccttss  wweerree  ccoommpplleetteedd  aanndd  sseeccoonnddllyy  ttoo  iinniittiiaattee  nneeww  iinntteerrvveennttiioonnss  uunnddeerr  

hheeaalltthh,,  eedduuccaattiioonn,,  ffiisshh  eenntteerrpprriissee  ddeevveellooppmmeenntt,,  aaggrriiccuullttuurree,,  iirrrriiggaattiioonn,,  yyoouutthh  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  

ssuuppppoorrtt  ffoorr  AASSAALL..  TToo  iimmpplleemmeenntt  tthheessee  mmuucchh  nneeeeddeedd  iinniittiiaattiivveess,,  II  pprroovviiddeedd  KKsshh..2211  bbiilllliioonn,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  KKsshh..1144..55  bbiilllliioonn  aallllooccaattiioonn  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  tthhee  CCDDFF..  WWee  ddiidd  tthhiiss  wweellll  aawwaarree  ooff  tthhee  

nneeeedd  ttoo  ssttaarrtt  ttoo  aaddddrreessss  oonn  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannnneerr  tthhee  hhiigghh  lleevveell  ooff  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  oouurr  ppeeooppllee  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell..  IInn  tthhiiss  BBuuddggeett,,  wwee  hhaavvee  oonnccee  aaggaaiinn  mmaaddee  

aaddeeqquuaattee  pprroovviissiioonnss  ttoo  eennssuurree  aallll  oonn--ggooiinngg  EESSPP--rreellaatteedd  pprroojjeeccttss  aarree  ffuullllyy  ccoommpplleetteedd  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aass  wweellll  aass  iinnttrroodduuccee  nneeww  iinntteerrvveennttiioonniisstt  pprroojjeeccttss  aatt  tthhee  ccoonnssttiittuueennccyy  
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lleevveell  ttoo  aassssuurree  rreeggiioonnaall  eeqquuiittyy  aanndd  llaayy  aa  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  rraappiidd  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

5577..  WWhhiillee  wwee  aarree  ddooiinngg  tthhiiss,,  wwee  ttaakkee  ccooggnniissaanntt  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddeevvoollvveess  

cceerrttaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  bbee  ffuunnddeedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  1155  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  mmoosstt  

rreecceennttllyy  aauuddiitteedd  rreevveennuuee  ccoolllleecctteedd..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccooggnniissaanntt  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  rroollee  tthhee  CCDDFF  hhaass  

ppllaayyeedd  iinn  oouurr  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  hhaavviinngg  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  ddiissbbuurrsseemmeennttss  ttoo  LLAATTFF  aanndd  

KKRRAA,,  wwhhiicchh  aarree  aa  cchhaarrggee  oonn  tthhee  ssaammee  oorrddiinnaarryy  rreevveennuuee  bbaassee,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..1177..22  

bbiilllliioonn  ffoorr  CCDDFF  iinn  22001111//1122,,  uupp  ffrroomm  KKsshh..1144..55  bbiilllliioonn  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  ffiissccaall  yyeeaarr,,  aa  1199  ppeerrcceenntt  

ggrroowwtthh..    

  

5588..  TThhiiss  hhiigghh  lleevveell  ooff  ffuunnddiinngg  ttoo  CCDDFF  rreepprreesseennttss  aa  ttwwoo--ffoolldd  oorr  aabboouutt  110000  ppeerrcceenntt  iinnccrreeaassee  iinn  

CCDDFF  aallllooccaattiioonn  ssiinnccee  22000088//0099  bbuuddggeett,,  eexxcclluuddiinngg  ootthheerr  ggeenneerroouuss  aammoouunnttss  II  hhaavvee  ddeevvoollvveedd  

uunnddeerr  EESSPP  aanndd  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonn  ccoonnssiisstteennttllyy  ssiinnccee  ttaakkiinngg  oovveerr  aass  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  

FFiinnaannccee..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  aacchhiieevviinngg  tthhiiss  lleevveell  ooff  ffuunnddiinngg  ffoorr  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  

bbeeeenn  ppoossssiibbllee,,  iiff  iinnddeeeedd  tthhee  tteecchhnnooccrraattss  aatt  tthhee  TTrreeaassuurryy  wweerree  aass  iinnsseennssiittiivvee  aass  iimmpplliieedd  bbyy  

ssoommee  qquuaarrtteerrss..    

  

5599..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aannootthheerr  KKsshh..11..88  bbiilllliioonn  

aass  aarrrreeaarrss  oowweedd  ttoo  tthhee  CCDDFF,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  aallllooccaattiioonn  ttoo  CCDDFF  ttoo  KKsshh..1199  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  

ttrraannssllaatteess  ttoo  aabboouutt  KKsshh..9900..55  mmiilllliioonn  oonn  aavveerraaggee  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ccoouunnttrryywwiiddee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  

ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  mmaannyy  pprroojjeeccttss  iinniittiiaatteedd  bbyy  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ttoo  aassssuurree  tthhee  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  wweellllbbeeiinngg  ooff  tthheeiirr  ppeeooppllee,,  II  ccoonnssiiddeerr  iitt  aapppprroopprriiaattee  tthhaatt  II  eexxtteenndd  aa  ccoonnddiittiioonnaall  

ggrraanntt  ttoo  tthhee  CCDDFF  BBooaarrdd  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..33..77  bbiilllliioonn  oorr  KKsshh..1177..88  mmiilllliioonn  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  

ttoowwaarrdd  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  oonn--ggooiinngg  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh,,  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn,,  iinn  

rreeaaddiinneessss  ffoorr  hhaannddiinngg  oovveerr  ttoo  tthhee  nneeww  ccoouunnttrryy  ggoovveerrnnmmeenntt..    

  

6600..  TThhiiss  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  eevveerr  ddiirreecctt  aallllooccaattiioonn  ttoo  CCDDFF,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..110088..33  mmiilllliioonn  ppeerr  

ccoonnssttiittuueennccyy  oonn  aavveerraaggee..  II  aamm  ccoonnffiiddeenntt,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  wwiillll  ddoo  sspplleennddiidd  jjoobb  wwiitthh  tthheessee  

rreessoouurrcceess  ttoo  ffuurrtthheerr  tthhee  ddeevvoollvveedd  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa..  TThhiiss  aammoouunntt  ddooeess  nnoott,,  hhoowweevveerr,,  

iinncclluuddee  ootthheerr  rreessoouurrcceess  II  aamm  cchhaannnneelllliinngg  ddiirreeccttllyy  ttoo  ccoonnssttiittuueenncciieess  uunnddeerr  tthhiiss  BBuuddggeett  ssuucchh  aass  

tthhee  KKsshh..2288..33  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ccoonnssttiittuueennccyy  rrooaaddss,,  KKsshh..66..44  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  wwaatteerr  pprroovviissiioonn  iinn  

eeaacchh  ooff  tthhee  117700  ccoonnssttiittuueenncciieess  aanndd  KKsshh..3300  mmiilllliioonn  ffoorr  wwaatteerr  iinn  tthhee  3355  ccoonnssttiittuueenncciieess  iinn  tthhee  

AArriidd  aanndd  SSeemmii  AArriidd  AArreeaass  aanndd  ootthheerr  ddeecceennttrraalliizzeedd  rreessoouurrcceess  ttaarrggeetteedd  ttoowwaarrdd  bbuurrssaarryy,,  yyoouutthh  

ssppoorrttss  aanndd  yyoouutthh  llaabboouurr--iinntteennssiivvee  eemmppoowweerrmmeenntt,,  aammoonngg  ootthheerrss  aass  II  wwiillll  eellaabboorraattee  bbeellooww..  

TThheessee  rreessoouurrcceess  wwee  hhaavvee  ddeevvoollvveedd  ffoorr  ggrraassss  rroooott  lleevveell  ddeevveellooppmmeenntt  ddoo  nnoott,,  hhoowweevveerr,,  iinncclluuddee  

tthhee  KKSShhss..4400  bbiilllliioonn  II  hhaavvee  ddiissbbuurrsseedd  uunnddeerr  LLAATTFF  ooff  KKSShhss..1100..44  bbiilllliioonn  iinn  22000099//1100,,  KKSShhss..1122..33  

bbiilllliioonn  iinn  22001100//1111  aanndd  aallllooccaattiioonn  ooff  KKSShhss..1177..33  bbiilllliioonn  pprrooppoosseedd  iinn  tthhiiss  FFYY22001111//1122..  

  

44..22  WWaatteerr,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  AAggrriiccuullttuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  

  

6611..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  aaggrriiccuullttuurraall  ddeevveellooppmmeenntt  rreemmaaiinnss  aa  ttoopp  pprriioorriittyy  ttoowwaarrddss  aaddddrreessssiinngg  rruurraall  

ppoovveerrttyy,,  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ffoooodd  iinnsseeccuurriittyy..  TThhrroouugghh  aaggrriiccuullttuurraall  ddeevveellooppmmeenntt  wwee  sshhaallll  aallssoo  

pprroommoottee  aaggrroo  pprroocceessssiinngg  aanndd  vvaalluuee  aaddddiittiioonn  tthhaatt  wwiillll  ddrriivvee  oouurr  eexxppoorrtt  lleedd  ggrroowwtthh  aanndd  ccrreeaattee  

eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  oouurr  ppeeooppllee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwiisshh  ttoo  ccoorrrreecctt  ssoommee  mmiissrreepprreesseennttaattiioonnss  oofftteenn  

mmaaddee  aabboouutt  ffuunnddiinngg  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr..  IInn  aasssseessssiinngg  wwhheetthheerr  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  aarree  
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aallllooccaatteedd  ttoo  tthhiiss  sseeccttoorr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  aallssoo  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aallllooccaattiioonnss  uunnddeerr  ccoommpplleemmeennttiinngg  

sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  wwaatteerr  aanndd  iirrrriiggaattiioonn,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  lliivveessttoocckk,,  ffiisshheerriieess  

ddeevveellooppmmeenntt  aass  wweellll  aass  ssppeecciiaall  ppoolliicciieess  ttaarrggeetteedd  aatt  ssmmaallll  ssccaallee  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  ffaarrmmeerrss  iinn  rruurraall  

aass  ppeerr  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  MMaappuuttoo  DDeeccllaarraattiioonn..  DDeemmoonnssttrraattiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  wwee  aattttaacchh  ttoo  tthhiiss  

sseeccttoorr  iinn  ddrriivviinngg  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa,,  iiff  wwee  ttaakkee  tthhee  aabboovvee  ddeeffiinniittiioonn,,  oouurr  ttoottaall  aallllooccaattiioonn  

ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr  aass  ppeerr  MMaappuuttoo  DDeeccllaarraattiioonn  aammoouunnttss  ttoo  aabboouutt  KKsshh..110000  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  iiss  

aabboouutt  1111  ppeerrcceenntt  ooff  ttoottaall  mmiinniisstteerriiaall  eexxppeennddiittuurreess..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  iiss  aabboovvee  tthhee  1100  ppeerrcceenntt  

ccoommmmiittmmeenntt  wwee  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  MMaappuuttoo  DDeeccllaarraattiioonn,,  ppuuttttiinngg  KKeennyyaa  aammoonngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  

nnaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  mmeett  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn..  

  

6622..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt,,  aabbssoolluutteellyy,,  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  hhiigghh  lleevveell  ooff  ccoommmmooddiittyy  

pprriicceess  hhaavvee  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  oouurr  ppeeooppllee,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  llooww  iinnccoommee  hhoouusseehhoollddss..  II  

nneevveerrtthheelleessss,,  ssttrroonnggllyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  bbee  ffooccuusseedd  oonn  hhooww  ttoo  ffuurrtthheerr  aaddddrreessss  tthheessee  

cchhaalllleennggeess..  RReeqquueessttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  vvaarriioouuss  KKeennyyaannss  ffoorr  TTrreeaassuurryy  ttoo  uurrggeennttllyy  

iimmpplleemmeenntt  ttaaxx  rreedduuccttiioonn  mmeeaassuurreess  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ffuueell,,  mmaaiizzee  aanndd  wwhheeaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccuusshhiioonn  

oouurr  ppeeooppllee  aaggaaiinnsstt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  hhiigghh  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess..    

  

6633..  FFuurrtthheerr,,  wwee  eexxppeecctteedd  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  mmaannyy  ddeemmaannddss,,  iinncclluuddiinngg  eexxppaannddiinngg  tthhee  ssaaffeettyy  nneett  

ccoovveerraaggee,,  eennhhaanncciinngg  rreelliieeff  iinntteerrvveennttiioonnss  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  SSttrraatteeggiicc  GGrraaiinn  RReesseerrvvee..  

AAss  ccaann  bbee  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  wweeaakkeennss  oouurr  ffiissccaall  ppoossiittiioonn,,  

wwhhiillee  tthhee  ootthheerr  iinnccrreeaasseess  ddeemmaanndd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddiinngg..  TThheessee  aarree  ccoonnfflliiccttss  wwee  mmuusstt  wweeiigghh  

ccaarreeffuullllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aarrrriivvee  aatt  aa  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  ssttiillll  ccuusshhiioonnss  tthhee  vvuullnneerraabbllee  aanndd  ppoooorr,,  bbuutt  llaayyss  

eemmpphhaassiiss  oonn  ffiinnddiinngg  aa  llaassttiinngg  ssoolluuttiioonn..  

  

6644..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm,,  oouurr  ffooccuuss  oonn  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg,,  ssttoorraaggee  aanndd  

iirrrriiggaattiioonn  iinn  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  mmaannyy  iinntteerrvveennttiioonnss  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  ttoo  

rreedduuccee  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  iinntteennddeedd  ttoo  eexxppaanndd  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  ffeeeedd  oouurrsseellvveess,,  

ggeenneerraattee  ssuurrpplluuss  ffoooodd  ffoorr  eexxppoorrtt  aanndd  pprreesseenntt  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  rreeaall  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  ddeeffeeaattiinngg  

hhuunnggeerr..  BBuutt  wwee  aarree  ccoonnsscciioouuss  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  oouurr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  hhuunnggeerr  wwiillll  nnoott  ssuucccceeeedd  iiff  wwee  

ddoo  nnoott  ppuullll  oouurr  eeffffoorrttss  ttooggeetthheerr..  

  

WWaatteerr  HHaarrvveessttiinngg  aanndd  SSttoorraaggee  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  AAggrriiccuullttuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  

  

6655..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  ssttoorraaggee  ffoorr  ddoommeessttiicc,,  aanniimmaall  aanndd  iirrrriiggaattiioonn  iiss  cceennttrraall  

ttoo  ffoooodd  sseeccuurriittyy,,  lliivveessttoocckk  pprroodduuccttiioonn  aanndd  iimmpprroovveedd  hheeaalltthh  ooff  oouurr  ppeeooppllee..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aanndd  

aass  aa  ddeecciissiivvee  sstteepp  ttoowwaarrdd  pprroovviissiioonn  ooff  aaddeeqquuaattee  wwaatteerr  ffoorr  aallll  KKeennyyaannss,,  aass  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr  II  

hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..66..44  mmiilllliioonn  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  ffoorr  pprroovviissiioonn  ooff  wwaatteerr  iinn  117700  

ccoonnssttiittuueenncciieess..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  mmeeaassuurree  wwiillll  ccoosstt  tthhee  eexxcchheeqquueerr  KKsshh..11..11  

bbiilllliioonn  aanndd  pprroovviiddee  wwaatteerr  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee  aanndd  ffaarrmmiinngg,,  tthheerreebbyy  eennhhaanncciinngg  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  

mmoovviinngg  oouurr  ccoouunnttrryy  ttoowwaarrdd  aacchhiieevviinngg  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss..  II  ccaallll  uuppoonn  HHoonn..  

MMeemmbbeerrss  aanndd  KKeennyyaannss  aatt  llaarrggee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheessee  pprroojjeeccttss  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ffuullllyy  aanndd  iinn  

ttiimmee..    

  

6666..  WWee  aarree  aallssoo  eexxtteennddiinngg  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  iinn  ttoo  aarreeaass  mmoosstt  nneeeeddyy..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  II  hhaavvee  

aallllooccaatteedd  KKsshh..11..11  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  ttrraannssllaatteess  ttoo  KKsshh..3300  mmiilllliioonn  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ffoorr  2200  wwaatteerr  ppaannss  

ooff  110000,,000000  ccuubbiicc  mmeettrreess  iinn  aallll  tthhee  3355  nneeeeddyy  ccoonnssttiittuueenncciieess..  II  aamm  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  wwiitthh  tthhiiss  ttiimmeellyy  
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aanndd  mmuucchh  nneeeeddeedd  iinntteerrvveennttiioonn  wwee  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  iimmpprroovvee,,  iinn  aa  mmeeaassuurraabbllee  wwaayy,,  tthhee  lliivviinngg  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  wwhhoo  rreessiiddee  iinn  tthheessee  aarreeaass  aanndd  mmaakkee  wwaatteerr  aacccceessssiibbllee  ffoorr  

tthheeiirr  lliivveessttoocckk..    

  

6677..  TThhiiss  BBuuddggeett  aallssoo  ttaakkeess  ccaarree  ooff  lliivveessttoocckk  ffaarrmmeerrss  bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  aa  KKsshh..440000  mmiilllliioonn  

LLiivveessttoocckk  FFuunndd  aanndd  pprroovviiddiinngg  KKsshh..449922  mmiilllliioonn  ffoorr  oonn--ggooiinngg  aanndd  aaddddiittiioonnaall  ssllaauugghhtteerr  hhoouusseess  iinn  

AASSAALL  aarreeaass..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  ffrroomm  tthheessee  rreeggiioonnss  sshhoouulldd  nnoottee  tthhaatt  tthheessee  

aallllooccaattiioonnss  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  ssccaallee  uupp  tthhee  pprroojjeeccttss  iinniittiiaatteedd  iinn  tthhee  22001100//1111  bbuuddggeett  uunnddeerr  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  LLiivveessttoocckk  DDeevveellooppmmeenntt..  

  

6688..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  ggiivveenn  tthhee  ppeerreennnniiaall  wwaatteerr  ssccaarrcciittyy  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy,,  wwee  mmuusstt  ssttaarrtt  ttoo  

iinnccuullccaattee  iinn  oouurr  sscchhooooll  cchhiillddrreenn  tthhee  vviirrttuuee  ooff  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  II  hhaavvee,,  tthheerreeffoorree,,  aallllooccaatteedd  

KKsshh..447755  mmiilllliioonn  aass  aa  ccoonnddiittiioonnaall  ggrraanntt  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  11,,990000  sscchhoooollss  

ccoouunnttrryywwiiddee  oorr  KKsshh..225500,,000000  ppeerr  sscchhooooll  ffoorr  1100  pprriimmaarryy  sscchhoooollss  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  ccoovveerriinngg  119900  

rruurraall  bbaasseedd  ccoonnssttiittuueenncciieess..  TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  eexxppaanndd  aacccceessss  ttoo  cclleeaann  ddrriinnkkiinngg  

wwaatteerr  tthheerreebbyy  iimmpprroovviinngg  tthhee  hheeaalltthh  ooff  oouurr  cchhiillddrreenn..  

  

44..33  SSeeccuurriinngg  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh  EExxppaannddeedd  

IIrrrriiggaattiioonn  

  

6699..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ffrreeqquueenntt  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  aaggrriiccuullttuurree  ppoosseess  aa  

ggrreeaatt  tthhrreeaatt  ttoo  ffoooodd  sseeccuurriittyy  ssiittuuaattiioonn  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  TThheerree  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  nneeeedd  ttoo  ssttaarrtt,,  iinn  aa  

ddeecciissiivvee  mmaannnneerr,,  ttoo  sshhiifftt  iinnttoo  iirrrriiggaattiioonn  bbaasseedd  ffaarrmmiinngg  mmeetthhooddss..  BBuuiillddiinngg  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  

aacchhiieevveedd  uunnddeerr  EESSPP  IIrrrriiggaattiioonn  pprrooggrraamm,,  wwee  aarree  iinniittiiaattiinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccoouunnttrryywwiiddee  

iirrrriiggaattiioonn  eexxppaannssiioonn  pprrooggrraamm  iinntteennddeedd  ttoo  ggrraadduuaallllyy  ccoovveerr  tthhee  11..77  mmiilllliioonn  aaccrreess  ooff  ppootteennttiiaall  

iirrrriiggaabbllee  llaanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttrraannssffoorrmm  oouurr  ccoouunnttrryy  iinnttoo  aa  ffoooodd  sseeccuurreedd  aanndd  nneett  eexxppoorrtteerr  ooff  ffoooodd..  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  ddooiinngg  tthhiiss  iinn  oorrddeerr  ttoo  kkiicckk  hhuunnggeerr  oouutt  ooff  KKeennyyaa,,  oonnccee  aanndd  ffoorr  aallll..  AAss  aa  

ffiirrsstt  bboolldd  sstteepp  iinn  tthhiiss  jjoouurrnneeyy,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aann  aammbbiittiioouuss  KKsshh..1100..22  bbiilllliioonn,,  ccoommpprriissiinngg  ooff  

KKsshh..88..66  bbiilllliioonn  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  ffoorr  ddiirreecctt  ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  BBooaarrdd  

ffoorr  vvaarriioouuss  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  ccoouunnttrryywwiiddee,,  KKsshh..11..22  bbiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  aa  llaarrggee  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  iinn  

NNyyaannzzaa  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  RReeggiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  aannootthheerr  KKsshh..440000  mmiilllliioonn  uunnddeerr  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr  aanndd  IIrrrriiggaattiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  eexxppaannddiinngg  ssmmaallll  hhoollddeerr  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheessee  aallllooccaattiioonnss  rreepprreesseenntt  tthhee  hhiigghheesstt  eevveerr,,  ttoo  eexxppaanndd  

aanndd  iinniittiiaattee  vvaarriioouuss  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  sspprreeaadd  ccoouunnttrryywwiiddee..    

  

7700..  II  kknnooww  ssoommee  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  mmaayy  bbee  wwoonnddeerriinngg  wwhhyy  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  tthhee  ffuunnddss  ffoorr  

iirrrriiggaattiioonn  aanndd  ootthheerr  ccrriittiiccaall  iinntteerrvveennttiioonnss  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  

MMeemmbbeerrss  wwiillll  aaggrreeee  wwiitthh  mmee  tthhaatt  wwhheenn  tthheerree  iiss  aa  ffaammiinnee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthhee  mmiinniissttrriieess  oofftteenn  

rruusshh  ttoo  CCaabbiinneett  ttoo  sseeccuurree  aapppprroovvaall  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddss  wwiitthhoouutt  bbootthheerriinngg  ttoo  kknnooww  wwhheerree  ssuucchh  

ffuunnddss  wwoouulldd  ccoommee  ffrroomm..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwee  ssppeenntt  hhuuggee  ssuummss  ooff  mmoonneeyy  iinn  tthhee  ppaasstt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  

22000088  aanndd  22000099  ttoo  mmiittiiggaattee  eeffffeeccttss  ooff  ddrroouugghhtt  bbyy  iimmppoorrttiinngg  mmaaiizzee  ttoo  bbuuiilldd  uupp  ssttrraatteeggiicc  ggrraaiinn  

rreesseerrvvee  aanndd  uunnddeerrttaakkee  ddrroouugghhtt  rreelliieeff  iinntteerrvveennttiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  wwee  ddiidd  iinn  

rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  aassssuurree  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  rreedduuccee  ssuucchh  uunnppllaannnneedd  eexxppeennddiittuurreess  tthhaatt  

wwee  iinnttrroodduucceedd  iirrrriiggaattiioonn  iinn  22000099  uunnddeerr  tthhee  EESSPP..    
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7711..  LLaasstt  yyeeaarr,,  II  wweenntt  aahheeaadd  ttoo  aallllooccaattee  mmoorree  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  mmiinniissttrriieess  ttoo  

eexxppaanndd  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss,,  iinncclluuddiinngg  aallllooccaattiinngg  KKsshh..440000  mmiilllliioonn  aanndd  KKsshh..336600  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  tthhee  

ppuurrcchhaassee  ooff  ffiixxeedd  aanndd  mmoobbiillee  mmaaiizzee  ddrriieerrss,,  rreessppeeccttiivveellyy  ttoo  rreedduuccee  ppoosstt--hhaarrvveesstt  lloosssseess  bbyy  oouurr  

ffaarrmmeerrss  bbuutt  pprrooggrreessss  hhaass  bbeeeenn  lliimmiitteedd..  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  lleessssoonnss  wwee  hhaavvee  lleeaarrnntt..  II  hhaavvee  

ddeecciiddeedd  ttoo  hhoolldd  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  ffuunnddss  ffoorr  uussee  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  BBooaarrdd  

ttoowwaarrdd  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccrriittiiccaall  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  sspprreeaadd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  WWee  wwiillll  

wwoorrkk  wwiitthh  NNIIBB  aanndd  aallll  rreelleevvaanntt  mmiinniissttrriieess  ttoo  eennssuurree  wwee  hhaavvee  iinn  ppllaaccee  aa  bbeetttteerr  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..  OOuurr  iinntteennttiioonn,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  iiss  ttoo  aaddoopptt  tthhee  EESSPP  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg..      

  

7722..  WWiitthh  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr  aanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaasstt  ttrraacckk  ccoommpplleettiioonn  ooff  oonn--ggooiinngg  

iirrrriiggaattiioonn  ccoouunnttrryywwiiddee,,  II  hhaavvee,,  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett  aallllooccaatteedd  KKsshh..22..33  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroojjeeccttss::  

((ii))  RRaappssuu  iinn  IIssiioolloo;;  ((iiii))  BBuurraa  aanndd  HHoollaa  iinn  TTaannaa  rriivveerr;;  ((iiiiii))  KKiibbwweezzii  iinn  MMaakkwweennii;;  ((iivv))  MMiittuunngguuuu  aanndd  

MMuurriinnggaa  BBaannaannaa  iinn  NNoorrtthh  MMeerruu;;  ((vv))  MMwweeaa  iinn  KKiirriinnyyaaggaa;;  aanndd  ((vvii))  KKaaaaggaarrii  GGaattuurrii  iinn  EEmmbbuu..  WWiitthh  

tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  pprroojjeeccttss,,  wwee  sshhaallll  bbrriinngg  uunnddeerr  iirrrriiggaattiioonn  aa  ttoottaall  ooff  3366,,110000  aaccrreess  ooff  

aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd,,  aann  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  2277  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  113355,,775500  aaccrreess  iinntteennddeedd  ttoo  bbeenneeffiitt  

aabboouutt  556600,,000000  hhoouusseehhoollddss..    

  

7733..  WWee  aarree  aallssoo  iinniittiiaattiinngg  nneeww  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  aaddddrreessss  hhuunnggeerr  

aanndd  ppoovveerrttyy..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  KKsshh..33..55  bbiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  tthheessee  pprroojjeecctt  iinn  

oorrddeerr  ttoo  bbrriinngg  uunnddeerr  iirrrriiggaattiioonn  aabboouutt  1166,,000000  aaccrreess,,  iinn  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr,,  oouutt  ooff  7700,,000000  aaccrreess  wwee  

ppllaann  ttoo  ccoommpplleettee  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm..  WWhheenn  ccoommpplleetteedd,,  II  eexxppeecctt  tthheessee  pprroojjeeccttss  ttoo  bbeenneeffiitt  aanndd  

iimmpprroovvee  tthhee  lliivveess  ooff  aabboouutt  330000,,000000  KKeennyyaannss..    

  

7744..  OOuurr  ffeellllooww  KKeennyyaannss  wwhhoo  lliivvee  iinn  nnoorrtthheerrnn  KKeennyyaa  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ssuuffffeerr  ffrroomm  ccoonnfflliicctt,,  

hhuunnggeerr  aanndd  ffaammiinnee,,  eessppeecciiaallllyy  dduuee  ttoo  ddrroouugghhtt..  TToo  ssttaarrtt  aa  jjoouurrnneeyy  ooff  bbuuiillddiinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  

iinnssttiittuuttiinngg  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssoouurrccee  ooff  lliivveelliihhoooodd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..11  bbiilllliioonn  ttoo  bbee  sshhaarreedd  

eeqquuaallllyy  ttoo  iinniittiiaattee::  ((ii))  aa  11,,550000  aaccrreess  ooff  iirrrriiggaattiioonn  aatt  RRaahhoollee  iinn  GGaarriissssaa;;  ((iiii))  22,,000000  aaccrreess  aatt  

AAbbaasswweennii  iinn  WWaajjiirr;;  aanndd  ((iiiiii))  22,,007755  aaccrreess  ooff  iirrrriiggaattiioonn  aatt  DDaauuaa  cclluusstteerrss  iinn  MMaannddeerraa..  WWhheenn  

ccoommpplleetteedd,,  tthheessee  pprroojjeeccttss  wwiillll  bbeenneeffiitt  aa  ttoottaall  ooff  3344,,000000  ppeeooppllee  ooff  NNoorrtthh  EEaasstteerrnn  wwhhoo  lliivvee  iinn  

tthhoossee  aarreeaass..    

  

7755..  IInn  aaddddiittiioonn,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..225500  mmiilllliioonn  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  oonn--ggooiinngg  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  aatt  

KKaattiilluu  iinn  oorrddeerr  ttoo  eemmppoowweerr  oouurr  TTuurrkkaannaa  ppeeooppllee  ttoo  pprroodduuccee  aanndd  ffeeeedd  tthheemmsseellvveess..  WWee  iinntteenndd  ttoo  

ffaasstt  ttrraacckk  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  ssiizzee  ooff  665500  aaccrreess  ttoo  1122,,550000  aaccrreess  iinn  tthhee  

mmeeddiiuumm  tteerrmm  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbeenneeffiitt  aabboouutt  5500,,000000  hhoouusseehhoollddss  wwhhoo  lliivvee  iinn  tthhiiss  aarreeaa..    

  

7766..  WWee  aarree  aallssoo  iinn  tthhiiss  BBuuddggeett  iinniittiiaattiinngg  nneeww  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  ttoo  eennaabbllee  aass  mmaannyy  ppeeooppllee,,  

eessppeecciiaallllyy  iinn  TTuurrkkaannaa  ttoo  eessccaappee  hhuunnggeerr  aanndd  ffaammiinnee..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aannootthheerr  

KKsshh..995500  mmiilllliioonn  ttoo  ssttaarrtt  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  tthhrreeee--yyeeaarr  22,,770000  aaccrreess  iirrrriiggaattiioonn  pprrooggrraamm  ttaarrggeetteedd  ttoo  

bbeenneeffiitt  aabboouutt  1111,,000000  ppeeooppllee  iinn  TTuurrkkaannaa..  II  aamm  aallssoo  aallllooccaattiinngg  aannootthheerr  KKsshh..113300  mmiilllliioonn  ttoo  ffaasstt  

ttrraacckk  ccoommpplleettiioonn  ooff  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  ddeessiiggnnss  ccoovveerriinngg  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  ssuucchh  aarreeaass  aass  

KKaalleemmuunnyyaann,,  NNaakkaammaannee,,  MMoorruulleemm,,  NNaaoorrooss  aanndd  NNaappaakk..  II  uurrggee  tthhee  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  BBooaarrdd  ttoo  

ffaasstt  ttrraacckk  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheessee  ddeessiiggnnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  tthheemm  rreeaaddyy  ffoorr  ffuunnddiinngg  dduurriinngg  tthhee  

SSuupppplleemmeennttaarryy  BBuuddggeett  ssoo  aass  ttoo  aallllooww  oouurr  ppeeooppllee  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  ttoo  eennjjooyy  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  

aaddeeqquuaattee  ffoooodd  ssuuppppllyy  eeaarrllyy..      
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7777..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  mmaayy  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  tthhee  rreecceenntt  aanndd  oonn--ggooiinngg  iinnvveessttmmeennttss  iinn  wwaatteerr  ddaammss  

aanndd  iirrrriiggaattiioonn  iinn  tthhee  lloowweerr  EEaasstteerrnn  hhaavvee  ssttaarrtteedd  ttoo  ppaayy  ooffff  aass  wwee  nnoo  lloonnggeerr  sseeee  ffaacceess  ooff  

hhuunnggeerr  aass  wwaass  tthhee  ccaassee  iinn  tthhee  ppaasstt..  TThhrroouugghh  tthhiiss  BBuuddggeett,,  II  aamm  aallllooccaattiinngg  ffuunnddiinngg  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  

ttwwoo  mmoorree  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  aatt  UUssuueennii  iinn  KKiittuuii  aanndd  IIvviiaannii  iinn  MMaakkuueennii  aatt  aa  ccoosstt  ooff  KKsshh..330000  

mmiilllliioonn  aanndd  KKsshh..225500  mmiilllliioonn,,  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheessee  pprroojjeeccttss  wwiillll  iimmpprroovvee  tthhee  

lliivveess  ooff  aabboouutt  88,,000000  ooff  oouurr  ppeeooppllee  iinn  UUkkaammbbaannii..  

  

7788..  WWee  aarree  aallssoo  iinniittiiaattiinngg  ssiimmiillaarr  pprroojjeeccttss  iinn  ootthheerr  aarreeaass  ttoo  aassssuurree  rreeggiioonnaall  eeqquuiittyy..  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  rreessoouurrcceess  aass  ffoolllloowwss::  ((ii))  KKsshh..115500  mmiilllliioonn  ffoorr  aa  550000  aaccrree  iirrrriiggaattiioonn  

aatt  EEnnddaallaallaa  ttaarrggeettiinngg  22,,000000  bbeenneeffiicciiaarriieess;;  ((iiii))  KKsshh..770000  mmiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  aa  1177,,550000  aaccrreess  

iirrrriiggaattiioonn  aatt  lloowweerr  KKuujjaa  iinn  MMiiggoorrii  iinntteennddeedd  ttoo  bbeenneeffiitt  7700,,000000  hhoouusseehhoolldd  mmeemmbbeerrss;;  ((iiiiii))  KKsshh..770000  

mmiilllliioonn  ttoo  ssttaarrtt  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  1122,,550000  aaccrreess  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  aatt  LLoowweerr  SSiioo  iinn  BBuussiiaa  wwhhiicchh  wwiillll  

bbeenneeffiitt  5500,,000000  hhoouusseehhoollddss  wwhheenn  ccoommpplleetteedd;;  ((iivv))  KKsshh..660000  mmiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  aa  ttaarrggeetteedd  

eexxppaannssiioonn  ooff  1111,,225500  aarreess  aatt  AAhheerroo  aanndd  WWeesstt  KKaannoo  ttaarrggeettiinngg  aabboouutt  4455,,000000  bbeenneeffiicciiaarriieess;;  aanndd  

ffiinnaallllyy  ((vv))  KKsshh..115500  mmiilllliioonn  ffoorr  SSoouutthh  WWeesstt  KKaannoo  PPhhaassee  IIII  pprroojjeecctt  ooff  aabboouutt  77,,550000  aaccrreess  ccoovveerriinngg  

3300,,000000  bbeenneeffiicciiaarriieess..  

  

7799..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallssoo  aallllooccaatteedd  aannootthheerr  KKsshh..447700  mmiilllliioonn  ttoo  ccoommpplleettee  ddeessiiggnnss  ooff  

aannootthheerr  3300  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  sspprreeaadd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  ccoovveerriinngg  aabboouutt  8855,,000000  aaccrreess  ooff  

llaanndd  iinntteennddeedd  ttoo  bbeenneeffiitt  aabboouutt  337755,,000000  hhoouusseehhoollddss..  FFiinnaallllyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  

KKsshh..11..22  bbiilllliioonn  aass  ccoouunntteerrppaarrtt  ffuunndd  ttoowwaarrdd  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  MMwweeaa  IIrrrriiggaattiioonn  pprroojjeecctt  bbeeiinngg  

ffuunnddeedd  bbyy  JJIICCAA  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  KKsshh..1166  bbiilllliioonn  aanndd  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  

yyeeaarrss..  TThhee  aallllooccaattiioonn  II  hhaavvee  rreeffeerrrreedd  ttoo  iiss  ggooiinngg  ttoowwaarrdd  rreesseettttlleemmeenntt  ooff  rreessiiddeennttss  wwhhoo  nnooww  

ooccccuuppyy  tthhee  11,,220000  aaccrreess  ooff  llaanndd  ttaarrggeetteedd  ttoo  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  pprroojjeecctt  eexxppaannssiioonn..  

  

44..44  TTrraannssffoorrmmiinngg  AAggrriiccuullttuurree  iinnttoo  BBuussiinneessss  ffoorr  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  

EEmmppllooyymmeenntt    

  

8800..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccuurrrreenntt  gglloobbaall  ffoooodd  sshhoorrttaaggeess  pprreesseenntt  iimmmmeennssee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  oouurr  

aaggrriiccuullttuurraall  ddeevveellooppmmeenntt..  FFoorr  KKeennyyaa  ttoo  bbee  aa  nneett  gglloobbaall  ssuupppplliieerr  ooff  ffoooodd,,  wwee  mmuusstt  ssttaarrtt  ttoo  

ffaacciilliittaattee  ggrroowwtthh  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  aaggrriibbuussiinneessss  bbyy  pprroovviiddiinngg  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  aacccceessss  ttoo  aa  bbrrooaadd  

rraannggee  ooff  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  tthhrroouugghh  vvaalluuee  cchhaaiinn  aapppprrooaacchh  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  iinnccrreeaassee  iinn  

pprroodduuccttiivviittyy,,  aadddd  vvaalluuee  tthhrroouugghh  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  pprroocceessssiinngg,,  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ffiinnaallllyy  ttoo  

ccoonnssuummeerrss..  BBuuiillddiinngg  oonn  oouurr  eennccoouurraaggiinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  ““KKiilliimmoo  BBiiaasshhaarraa””  

pprroojjeecctt,,  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFuunndd  ffoorr  AAggrriiccuullttuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  ((IIFFAADD))  hhaass  eexxtteennddeedd  aa  ggeenneerroouuss  

ssuuppppoorrtt  ooff  UUSSDD..1100  mmiilllliioonn  aass  aa  RRiisskk  SShhaarriinngg  FFaacciilliittyy  ttoo  lleevveerraaggee  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  ttoo  lleenndd  

aabboouutt  KKsshh..1100  bbiilllliioonn  ttoo  rruurraall  aanndd  aaggrriiccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  ttaarrggeettiinngg  770000,,000000  hhoouusseehhoollddss..  TThhiiss  

pprroojjeecctt  iiss  aallssoo  iinntteennddeedd  ttoo  bbuuiilldd  ccaappaacciittyy  ooff  rruurraall  ggrroouuppss  wwiitthh  lliimmiitteedd  bbuussiinneessss  eexxppeerriieennccee  aanndd  

ffaacciilliittaattee  tthhee  vvuullnneerraabbllee  wwoommeenn  aanndd  yyoouutthh  ttoo  aaccqquuiirree  ffiinnaanncciiaall  ggrraadduuaattiioonn  tthhrroouugghh  sskkiillllss  

ttrraaiinniinngg  aanndd  aasssseett  ccrreeaattiioonn..    

  

8811..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  wwee  aarree  eexxppaannddiinngg  tthhiiss  pprroojjeecctt  bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  aa  KKsshh..55  bbiilllliioonn  IImmppaacctt  

IInnvveessttmmeenntt  FFuunndd  uunnddeerr  tthhee  KKeennyyaa  IInncceennttiivvee  BBaasseedd  RRiisskk  SShhaarriinngg  AAggrriiccuullttuurraall  LLeennddiinngg  

((KKIIRRSSAALL))  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  oovveerr  aa  ffoouurr  yyeeaarr  ppeerriioodd  iinn  oorrddeerr  ttoo  lleevveerraaggee  KKsshh..5500  bbiilllliioonn  
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lleennddiinngg  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr  aanndd  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt  ttaarrggeettiinngg  aannootthheerr  11..55  mmiilllliioonn  ssmmaallllhhoollddeerr  

ffaarrmmeerrss  aanndd  oovveerr  1100,,000000  aaggrriibbuussiinneesssseess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  

KKsshh..11  bbiilllliioonn  aass  aann  iinniittiiaall  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhiiss  FFuunndd..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  

pprrooggrraamm  wwiillll  eemmppoowweerr  aanndd  ppoossiittiioonn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppllaayyeerrss  iinn  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr  ttoo  

ddeelliivveerr  pprroo--ppoooorr  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  rreedduuccee  ppoovveerrttyy,,  eexxppaanndd  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  

eessppeecciiaallllyy  ffoorr  oouurr  yyoouutthh  aanndd  ddiivveerrssiiffyy  oouurr  eexxppoorrtt..  

  

YYoouutthh  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  EEnnggaaggeemmeenntt  

  

8822..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  aasssseettss  tthhaatt  oouurr  ccoouunnttrryy  hhaass  bbeeeenn  bblleesssseedd  wwiitthh  iiss  tthhee  

vviibbrraannccyy  ooff  oouurr  yyoouutthh..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22000099  CCeennssuuss,,  tthhee  yyoouutthh  ccoonnssttiittuuttee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  

mmaajjoorriittyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  yyoouutthh  mmuusstt  bbee  vviieewweedd  aass  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  

eeccoonnoommyy  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy  aanndd  iinnddeeeedd  tthhee  sstteewwaarrddss  ooff  vviissiioonn  22003300..  TThhee  yyoouutthh  ooff  KKeennyyaa  aarree  

hhiigghhllyy  ttaalleenntteedd,,  eenneerrggeettiicc  aanndd  hhaavvee  sshhoowwnn  ggrreeaatt  eenntthhuussiiaassmm  ffoorr  eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp..  IInnddeeeedd,,  

oouurr  yyoouutthh  hhaavvee  ppiioonneeeerreedd  iinnnnoovvaattiioonnss  iinn  tthhee  IICCTT  sseeccttoorr,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  mmoobbiillee  tteecchhnnoollooggyy  tthhaatt  

hhaass  ggiivveenn  oouurr  ccoouunnttrryy  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreeccooggnniittiioonn..  WWee  mmuusstt,,  tthheerreeffoorree,,  ttaakkee  mmeeaassuurreess  ttoo  ttaapp  tthhiiss  

ppooooll  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthheemm  ttoo  ppuusshh  oouurr  eeccoonnoommyy  uupp  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  vvaalluuee  cchhaaiinn..      

  

8833..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssccaallee  uupp  yyoouutthh  eemmppoowweerrmmeenntt  pprrooggrraammss  

iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  oouurr  yyoouunngg  ppeeooppllee  ccaann  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ddeecceenntt  eemmppllooyymmeenntt..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  

wwee  hhaavvee  ssccaalleedd  uupp  tthhee  KKeennyyaa  YYoouutthh  EEmmppoowweerrmmeenntt  PPrroojjeecctt  ((KKYYEEPP))  bbyy  KKsshh..  221100  mmiilllliioonn  ttoo  ggoo  

ttoowwaarrddss  llaabboouurr--iinntteennssiivvee  wwoorrkkss  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  KKYYEEPP  ttoo  

KKsshh..11..88  bbiilllliioonn  iinn  22001111//1122..  TThhiiss  wwiillll  rreedduuccee  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  uunneemmppllooyyeedd  yyoouutthh  tthhrroouugghh  

eexxppaannssiioonn  aanndd  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  KKaazzii  kkwwaa  VViijjaannaa  iinniittiiaattiivveess..  TThhee  aaddddiittiioonnaall  aammoouunntt  ooff  

mmoonneeyy  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  ccoovveerraaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  aanndd  ttaarrggeett  yyoouutthhss  aaggeedd  bbeettwweeeenn  1188--3355  

yyeeaarrss  uunnddeerr  tthhee  KKKKVV..  IItt  aaiimmss  ttoo  ppuutt  mmoonneeyy  iinnttoo  oouurr  yyoouutthhss  ppoocckkeett  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  

eennhhaanncciinngg  ccoommmmuunniittyy  aacccceessss  ttoo  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree..  

    

HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  oonnee  ooff  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  ffaaccee  oouurr  yyoouutthh  aass  tthheeyy  sseeeekk  ffoorrmmaall  eemmppllooyymmeenntt  iiss  

tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  pprriioorr  eexxppeerriieennccee  bbyy  ffoorrmmaall  eemmppllooyyeerrss..  TThhiiss  iiss  ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmaannyy  

ooff  tthheessee  yyoouunngg  ppeeooppllee  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  sseeccuurree  iinntteerrnnsshhiipp  ppoossiittiioonn  ttoo  ggaaiinn  tthheessee  eexxppeerriieenncceess  

aanndd  sshhaarrppeenn  tthheeiirr  sskkiillllss..  TToo  aaddddrreessss  tthhiiss  cchhaalllleennggee,,  II  wwiillll  bbee  ccoonnssuullttiinngg  wwiitthh  pprriivvaattee  sseeccttoorr  

ppllaayyeerrss  oonn  tthhee  bbeesstt  wwaayyss  ttoo  eexxtteenndd  ttaaxx  bbrreeaakkss  ffoorr  ffiirrmmss  ooffffeerriinngg  iinntteerrnnsshhiipp  aanndd  ttrraaiinniinngg  

ppllaacceemmeenntt  ffoorr  yyoouutthh,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ppaassssiinngg  oonn  tthhee  rreelleevvaanntt  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  aanndd  eennhhaanncciinngg  tthhee  

eemmppllooyyaabbiilliittyy  ooff  yyoouutthh..  II,,  tthheerreeffoorree,,  wwiisshh  ttoo  uurrggee  oouurr  hhaarrdd  wwoorrkkiinngg  pprriivvaattee  ffiirrmmss  uunnddeerr  tthhee  

lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  KKEEPPSSAA  aanndd  KKAAMM  ttoo  rreecciipprrooccaattee  aanndd  aavvaaiill  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iinntteerrnnsshhiipp  wwhhiillee  aallssoo  

hhaarrnneessssiinngg  oonn  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  KKeennyyaann  yyoouutthh..  

  

8844..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  II  hhaavvee  aallssoo  eennhhaanncceedd  tthhee  YYoouutthh  EEnntteerrpprriissee  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  aanndd  tthhee  

WWoommeenn  EEnntteerrpprriissee  FFuunndd  bbyy  KKsshh..338855  mmiilllliioonn  aanndd  KKsshh..444400  mmiilllliioonn,,  rreessppeeccttiivveellyy..  II  nnooww  wwiisshh  ttoo  

cchhaalllleennggee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthheessee  ffuunnddss  ttoo  sshhooww  rreessuullttss  ffoorr  KKeennyyaannss..  

  

8855..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  llaasstt  yyeeaarr  II  pprrooppoosseedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  rreevvoollvviinngg  ffuunndd  ffoorr  oonnwwaarrdd  

lleennddiinngg  tthhrroouugghh  sseelleecctt  bbaannkkss  ttoo  ssuuppppoorrtt  mmiiccrroo  aanndd  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess..  TThhee  ffuunndd  hhaass  nnoott  yyeett  

bbeeeenn  ooppeerraattiioonnaalliisseedd  dduuee  ttoo  cchhaalllleennggeess  ppoosseedd  bbyy  mmiissrreepprreesseennttaattiioonn  bbyy  ssoommee  uunnssccrruuppuulloouuss  
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ppeerrssoonnss  wwhhoo  ttooookk  aaddvvaannttaaggee  ooff  mmyy  aannnnoouunncceemmeenntt  ttoo  ssoolliicciitt  ffoorr  ffuunnddss  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  

ffrroomm  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  uunnddeerr  tthhee  gguuiissee  ooff  ffaacciilliittaattiinngg  tthheemm  ttoo  ggeett  ccrreeddiitt  ffrroomm  sseelleecctt  bbaannkkss  

ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprrooggrraamm..  AAss  aa  rreessuulltt  wwee  aarree  rreevviieewwiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  

FFuunndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwee  mmeeeett  tthhee  oorriiggiinnaall  iinntteennddeedd  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  ppootteennttiiaall  

bboorrrroowweerrss  uunnddeerr  tthhee  FFuunndd..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  II  hhaavvee  sseett  aassiiddee  KKsshh..  11  bbiilllliioonn  ffoorr  FFYY  22001111//1122  ttoo  

bboooosstt  tthhiiss  SSMMEE  FFuunndd  aanndd  II  eexxppeecctt  tthhee  uuppttaakkee  ttoo  iinnccrreeaassee  oonnccee  llooggiissttiiccaall  pprroobblleemmss  aarree  ssoorrtteedd  

oouutt..  

    

8866..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aappaarrtt  ffrroomm  eennggaaggiinngg  tthhee  yyoouutthh  iinn  tthheessee  aaccttiivviittiieess,,  II  wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  ttoo  

eennccoouurraaggee  tthheemm  ttoo  nnuurrttuurree  tthheeiirr  ttaalleennttss  iinn  tthhee  rreeaallmm  ooff  ssppoorrttss..  TTiimmee  aanndd  ttiimmee  aaggaaiinn,,  oouurr  

yyoouunngg  ppeeooppllee  hhaavvee  mmaaddee  tthhiiss  ccoouunnttrryy  pprroouudd  bbyy  tthheeiirr  eexxeemmppllaarryy  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ttoouurrnnaammeennttss  iinn  vvaarriioouuss  ddiisscciipplliinneess..  II  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  cclleeaarr  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ssppoorrttss,,  bbaacckkeedd  bbyy  

pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccaann  ttuurrnn  tthhiiss  aaccttiivviittyy,,  wwhhiicchh  aattttrraaccttss  tthhoouussaannddss  ooff  oouurr  yyoouunngg  ppeeooppllee,,  iinnttoo  

aa  ssuussttaaiinnaabbllee  eemmppllooyyeerr..  OOuurr  yyoouutthh  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ffoollllooww  tthheeiirr  ddrreeaammss  aanndd  eessttaabblliisshh  

ccaarreeeerrss  iinn  ssppoorrttss..  TToo  hhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..  221100  mmiilllliioonn  ((KKsshh..  11  mmiilllliioonn  ppeerr  

ccoonnssttiittuueennccyy))  ttoowwaarrddss  ccoommppeettiittiivvee  ssppoorrttss  ffoorr  yyoouutthh  ccoouunnttrryywwiiddee..  TThhiiss  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  

ppuurrcchhaassee  ooff  ttrroopphhiieess,,  mmoonneettaarryy  aawwaarrdd  ttoo  ccoommppeettiinngg  tteeaammss  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ooffffiicciiaallss  

oovveerrsseeeeiinngg  tthhiiss  iinniittiiaattiivvee..  II  uurrggee  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  uunnddeerr  tthheeiirr  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  ((CCSSRR))  bbuuddggeettss  ttoo  mmaattcchh  tthhiiss  aammoouunntt,,  aatt  lleeaasstt  oonn  aa  sshhiilllliinngg  ffoorr  sshhiilllliinngg  bbaassiiss..  

  

55..  CCUUSSHHIIOONNIINNGG  TTHHEE  VVUULLNNEERRAABBLLEE  MMEEMMBBEERRSS  OOFF  OOUURR  SSOOCCIIEETTYY  

  

55..11  SSoocciiaall  SSaaffeettyy  NNeett  ffoorr  tthhee  VVuullnneerraabbllee  

  

8877..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhee  hhaarrddsshhiipp  oouurr  ppeeooppllee  aarree  ggooiinngg  tthhrroouugghh,,  mmoorree  ssoo  tthhee  

vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  ssuucchh  aass  tthhee  eellddeerrllyy,,  tthhee  pphhyyssiiccaallllyy  cchhaalllleennggeedd  aanndd  oorrpphhaanneedd  cchhiillddrreenn..  

TThheessee  aarree  tthhee  ttiimmeess  wwee  mmuusstt  bbee  sseeeenn  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhiiss  ggrroouupp  ooff  ppeerrssoonnss..  IInn  eexxpprreessssiinngg  

GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ddeeeepp  ccaarree,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  GGeennddeerr,,  CChhiillddrreenn  aanndd  SSoocciiaall  

DDeevveellooppmmeenntt  aann  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..338855  mmiilllliioonn,,  bbrriinngg  ttoo  ttoottaall  KKsshh..666677  mmiilllliioonn  ffoorr  tthhee  ddiissaabblleedd  

ppeerrssoonnss;;  KKsshh..22..88  bbiilllliioonn  ttoo  bbrriinngg  uunnddeerr  pprrooggrraamm  aaddddiittiioonnaall  110000,,000000  oorrpphhaanneedd  aanndd  vvuullnneerraabbllee  

cchhiillddrreenn;;  aanndd  ffiinnaallllyy  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..447700  mmiilllliioonn,,  wwhhiicchh  ssccaalleess  uupp  tthhee  aallllooccaattiioonn  ttoo  KKsshh..11  bbiilllliioonn  

ffoorr  tthhee  eellddeerrllyy  ppeerrssoonnss..  TThhiiss  aammoouunntt,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee  uuppwwaarrdd  aaddjjuussttmmeennttss  ooff  tthhee  mmoonntthhllyy  

ttrraannssffeerr  ttoo  KKsshh..22,,000000  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhiiss  HHoouussee,,  wwiillll  eennaabbllee  uuss  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ccuurrrreenntt  

ccoovveerraaggee  bbyy  ttwwoo--ffoolldd  ffrroomm  1100  hhoouusseehhoollddss  ttoo  2200  hhoouusseehhoollddss  ppeerr  ccoonnssttiittuueennccyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ccoouunnttrryy..  

  

8888..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aallssoo  hhaavvee  oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  wwhhoo  wweerree  ddiissppllaacceedd  wwhheenn  tthhee  

tteeaacchheerrss  ppaayy  aawwaarrdd  aaggrreeeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  KKeennyyaa  NNaattiioonnaall  UUnniioonn  ooff  TTeeaacchheerrss  ((KKNNUUTT))  aanndd  

GGoovveerrnnmmeenntt  wwaass  uunnddeerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThhiiss  ggrroouupp  ooff  sseenniioorr  cciittiizzeennss  nneeeedd  ttoo  bbee  ccuusshhiioonneedd  

ttoooo  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  eeccoonnoommiicc  cchhaalllleennggeess..  II  hhaavvee,,  tthheerreeffoorree,,  aallllooccaatteedd  KKsshh..33..33  bbiilllliioonn  aass  ffiirrsstt  

ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  aann  eennhhaanncceedd  rreettiirreemmeenntt  eennttiittlleemmeenntt  ttoowwaarrddss  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhiiss  

vvuullnneerraabbllee  ggrroouupp..  TThhiiss  wwiillll  iinnccrreeaassee  tthhee  mmoonntthhllyy  ppeennssiioonn  ppaayyaabbllee  ttoo  oouurr  rreettiirreedd  tteeaacchheerrss  aanndd  

tthheerreebbyy  iimmpprroovvee  tthheeiirr  wweellffaarree..  
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8899..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  ggooiinngg  ffuurrtthheerr  bbyy  eexxtteennddiinngg  ssiimmiillaarr  ccaarree  ttoo  tthhee  vvuullnneerraabbllee  uurrbbaann  ppoooorr  

wwhhoo  aarree  eeqquuaallllyy  eexxppeerriieenncciinngg  hhaarrddsshhiipp  aarriissiinngg  ffrroomm  hhiigghh  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess..  TThhrroouugghh  tthhiiss  

bbuuddggeett,,  wwee  wwaanntt  ttoo  bbuuiilldd  oonn  aa  ssuucccceessssffuullllyy  ppiillootteedd  oorrggaanniicc  ssaacckk  ggaarrddeenniinngg  pprrooggrraamm  llaauunncchheedd  

iinn  22000088  bbyy  GGooKK,,  EECC  aanndd  AAFFDD  ttoo  iimmpprroovvee  uurrbbaann  ffoooodd  sseeccuurriittyy  ssiittuuaattiioonn..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee,,  

tthheerreeffoorree,,  aallllooccaatteedd  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  GGeennddeerr  aanndd  CChhiillddrreenn  SSeerrvviicceess  KKsshh..884455  mmiilllliioonn  ttoo  

eexxppaanndd  tthhiiss  pprrooggrraamm  tteenn  ffoolldd  bbyy  pprroovviiddiinngg  ttwwoo  eemmppttyy  ssaacckkss,,  ssooiill,,  ppeebbbbllee  ssttoonneess,,  mmaannuurree  aanndd  

sseeeeddlliinngg  ooff  aannyy  vveeggeettaabblleess  ttoo  eeaacchh  hhoouusseehhoolldd..  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  ppllaannnneedd  ttoo  ccoovveerr  8800,,000000  

hhoouusseehhoollddss  iinn  ffiivvee  uurrbbaann  sslluummss  iinn  NNaaiirroobbii,,  5500,,000000  hhoouusseehhoollddss  iinn  tthhrreeee  sseelleecctteedd  sslluummss  iinn  

MMoommbbaassaa  aanndd  5500,,000000  hhoouusseehhoollddss  iinn  ttwwoo  sslluummss  iinn  KKiissuummuu..    

  

9900..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  wwee  ttaarrggeett  ttoo  ppoossiittiivveellyy  ttrraannssffoorrmm  tthhee  lliivveess  ooff  665500,,000000  

hhoouusseehhoollddss  iinnttoo  ffoooodd  sseeccuurreedd  uurrbbaann  ffaarrmmeerrss..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddeevveellooppiinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  NNaattiioonnaall  SSoocciiaall  PPrrootteeccttiioonn  PPoolliiccyy  tthhaatt  wwiillll  

pprroovviiddee  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  bbeetttteerr  ttaarrggeettiinngg  aallll  ccaatteeggoorriieess  ooff  nneeeeddyy  aanndd  vvuullnneerraabbllee  mmeemmbbeerrss  ooff  

oouurr  ssoocciieettyy  ccoouunnttyywwiiddee..      

  

55..22  SSeettttlleemmeenntt  ooff  IInntteerrnnaallllyy  DDiissppllaacceedd  PPeerrssoonnss    

  

9911..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ssoommee  ooff  oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  wwhhoo  wweerree  ddiissppllaacceedd  ffrroomm  tthheeiirr  hhoommeess  

dduuee  ttoo  ppoosstt  eelleeccttiioonn  vviioolleennccee  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinniittiiaattee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  oouurr  wwaatteerr  ttoowweerrss,,  

eessppeecciiaallllyy  aarroouunndd  MMaauu,,  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ssuuffffeerr..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  mmuusstt  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  aa  cclloossuurree  

ttoo  eennaabbllee  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ggeennuuiinnee  ddiissppllaacceedd  ppeerrssoonnss  ttoo  bbee  sseettttlleedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  

lliivvee  iinn  aa  ddiiggnniiffiieedd  mmaannnneerr..  IItt  iiss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  aa  lloott  ooff  mmoonneeyy,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..99..88  bbiilllliioonn  

hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  ppaasstt  ttoo  ssoorrtt  oouutt  tthhiiss  pprroobblleemm  bbuutt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  hhaass  

pprroovveedd  wwaannttiinngg..  TToo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ffiinnaall  pphhaassee  ooff  IIDDPP  rreesseettttlleemmeenntt  pprrooggrraamm  uunnddeerr  aann  

aapppprroopprriiaattee  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aannootthheerr  KKsshh..44..22  

bbiilllliioonn,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ssppeenntt  oonn  IIDDPP  rreesseettttlleemmeenntt  ttoo  KKsshh..1144  bbiilllloonn,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  hhaavvee  

bbeeeenn  sshhaarreedd  ttoo  eevveerryy  KKeennyyaann  aatt  KKsshh..336600  eeaacchh..  II  eexxppeecctt  tthhee  MMiinniissttrriieess  ccoonncceerrnneedd  ttoo  iinnvvoollvvee  

ccoommmmuunniittiieess,,  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonn  wwiitthh  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  oouurr  DDeevveellooppmmeenntt  

PPaarrttnneerrss  iinn  tthhiiss  ffiinnaall  pphhaassee  ttoo  aallllooww  ffoorr  cclloossuurree  ooff  tthhee  iissssuuee  ooff  IIDDPPss  oonnccee  aanndd  ffoorr  aallll..  

  

66..  FFIISSCCAALL  OOUUTTTTUURRNN  FFOORR  22001100//1111  

  

9922..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  FFYY  22001100//1111  BBuuddggeett  wwaass  ssaattiissffaaccttoorryy  bbuutt  wwiitthh  ssoommee  

cchhaalllleennggeess..  TThheessee  iinncclluuddeedd  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  rreevveennuuee  ttaarrggeettss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  nniinnee  

mmoonntthhss  ooff  tthhee  yyeeaarr  dduuee  ttoo  VVAATT  wwiitthhhhoollddiinngg  cchhaalllleennggeess;;  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  mmoobbiillee  tteelleepphhoonnyy  

sseeccttoorr,,  ooiill  ssuuppppllyy  ccoonnssttrraaiinnttss  tthhaatt  wweeaakkeenneedd  ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn,,  aanndd  cchhaannggeess  iinn  ttaaxxaattiioonn  ooff  

cciiggaarreetttteess  iinn  tthhee  FFiinnaannccee  AAcctt,,  22001100..  OOnn  tthhee  eexxppeennddiittuurree  ssiiddee,,  tthhee  oonnggooiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  nneeww  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ddrroouugghhtt  aanndd  bbeeeeff  

uupp  sseeccuurriittyy  aalloonngg  oouurr  ppoorroouuss  bboorrddeerrss  ppuutt  hhuuggee  ddeemmaanndd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddiinngg..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  

wwiitthh  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd  iinn  mmiinndd,,  II  wwiisshh  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbrriieeffllyy  aapppprraaiissee  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  

oonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  oouuttttuurrnn  ffoorr  FFYY  22001100//1111  
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66..11  RReevveennuueess  

  

9933..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  llaasstt  BBuuddggeett  SSppeeeecchh,,  iitt  wwaass  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  ttoottaall  rreevveennuueess  ((iinncclluuddiinngg  

ffeeeess  aanndd  dduuttiieess  ccoolllleecctteedd  aanndd  aapppplliieedd  aatt  ssoouurrccee))  wwoouulldd  aammoouunntt  ttoo  KKsshh..668899..66  bbiilllliioonn  

ccoommpprriissiinngg  KKsshh..660099..66  bbiilllliioonn  iinn  oorrddiinnaarryy  rreevveennuuee  aanndd  KKsshh..8800..00  bbiilllliioonn  iinn  AApppprroopprriiaattiioonnss--iinn--AAiidd..  

DDuuee  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggeess  aallrreeaaddyy  mmeennttiioonneedd,,  ttoottaall  rreevveennuueess  aarree  nnooww  eessttiimmaatteedd  ttoo  uunnddeerr  ppeerrffoorrmm  

bbyy  aabboouutt  KKsshh..33..22  bbiilllliioonn,,  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  wwee  eexxppeecctt  ttoo  cclloossee  tthhiiss  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  wwiitthh  rreevveennuueess  

iinncclluuddiinngg  AA--ii--AA  ooff  KKsshh..668866..44  bbiilllliioonn..  

  

66..22  EExxppeennddiittuurreess  

  

9944..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eexxppeennddiittuurreess,,  tthhee  22001100//1111  PPrriinntteedd  EEssttiimmaatteess  rreefflleecctteedd  GGrroossss  

RReeccuurrrreenntt  EExxppeennddiittuurree  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..667755..66  bbiilllliioonn,,  iinncclluuddiinngg  KKsshh..7711  bbiilllliioonn  wwhhiicchh  wwaass  bbee  

ttoo  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss--iinn--AAiidd..  TThhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess  ttooookk  KKsshh..118877..77  

bbiilllliioonn  wwhhiillee  DDeevveellooppmmeenntt  EExxppeennddiittuurree  hhaadd  aa  pprroovviissiioonn  ooff  KKsshh..332211..22  bbiilllliioonn..  

  

9955..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oovveerraallll,,  tthhee  aapppprroovveedd  ggrroossss  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  

yyeeaarr  iiss  nnooww  eessttiimmaatteedd  aatt  KKsshh..669955..55  bbiilllliioonn,,  wwiitthh  KKsshh..7700..77  bbiilllliioonn  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  

AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd..  NNoonn--ddiissccrreettiioonnaarryy  eexxppeennddiittuurreess  wwhhiicchh  aarree  ffiinnaanncceedd  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  

CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess  aammoouunntt  ttoo  KKsshh..118877..44  bbiilllliioonn  wwhhiillee  tthhee  aapppprroovveedd  ggrroossss  

ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  aammoouunntt  ttoo  KKsshh..330033..88  bbiilllliioonn  wwiitthh  KKsshh..99..22  bbiilllliioonn  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  

tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd  wwhhiillee  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  ffrroomm  tthhee  EExxcchheeqquueerr..  

  

77..  FFIISSCCAALL  PPRROOJJEECCTTIIOONN  FFOORR  22001111//1122  

  

9966..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  lleett  mmee  nnooww  ttuurrnn  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  pprroojjeeccttiioonnss  ffoorr  22001111//1122  bbuuddggeett..      

  

77..11  RReevveennuuee  

  

9977..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttoottaall  rreevveennuuee  ttaarrggeett  ffoorr  ffiissccaall  yyeeaarr  22001111//1122  iiss  KKsshh..778877..66  bbiilllliioonn  ((oorr  

2244..77%%  ooff  GGDDPP))  ccoommpprriissiinngg  ooff  KKsshh..771133..66  bbiilllliioonn  ooff  oorrddiinnaarryy  rreevveennuuee  aanndd  KKsshh..7755..99  bbiilllliioonn  ooff  

aapppprroopprriiaattiioonnss--iinn  aaiidd..  TThhee  oorrddiinnaarryy  rreevveennuueess  aarree  iinncclluussiivvee  ooff  KKsshh..99..22  bbiilllliioonn  nnoorrmmaallllyy  ccoolllleecctteedd  

aass  AApppprroopprriiaattiioonn--iinn--AAiidd  aapppplliieedd  aatt  ssoouurrccee  wwhhiicchh  nnooww  hhaass  bbeeeenn  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  eexxcchheeqquueerr  

rreecceeiippttss..  TThhee  ttaarrggeetteedd  rreevveennuuee  iiss  pprreeddiiccaatteedd  oonn  pprroojjeecctteedd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  tthhee  oonn--ggooiinngg  

rreeffoorrmmss  iinn  ttaaxx  aanndd  ccuussttoommss  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  nneeww  ttaaxx  mmeeaassuurreess  tthhaatt  II  wwiillll  oouuttlliinneedd  llaatteerr  iinn  

mmyy  ssppeeeecchh..  TThhee  AApppprroopprriiaattiioonn--iinn--aaiidd  nnooww  iinncclluuddee  ffeeee  ccoolllleecctteedd  bbyy  ppuubblliicc  uunniivveerrssiittiieess  wwhhiicchh  

wweerree  pprreevviioouussllyy  nnoott  ccaappttuurreedd  iinn  tthhee  bbuuddggeett..  

  

77..22  RReeccuurrrreenntt  EExxppeennddiittuurree  

  

9988..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  mmaayy  hhaavvee  nnootteedd  ffrroomm  tthhee  ccooppiieess  ooff  tthhee  PPrriinntteedd  

EEssttiimmaatteess,,  tthhee  ggrroossss  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  22001111//1122  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  KKsshh..775544..44  bbiilllliioonn..  TThhiiss  

iinncclluuddeess  KKsshh..7700..77  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd,,  aanndd  

eexxppeennddiittuurreess  ffiinnaanncceedd  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..220099..55  

bbiilllliioonn,,  tthhuuss  lleeaavviinngg  aa  nneett  ooff  KKsshh..447744..22  bbiilllliioonn  ffoorr  ddiissccrreettiioonnaarryy  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess..  
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9999..  TThhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess  ccoommpprriissee  KKsshh..7766..66  bbiilllliioonn  ffoorr  ddoommeessttiicc  iinntteerreesstt  

ppaayymmeennttss;;  KKsshh..77..55  bbiilllliioonn  ffoorr  ffoorreeiiggnn  iinntteerreesstt  ppaayymmeennttss;;  KKsshh..3311..88  bbiilllliioonn  ffoorr  ppeennssiioonnss,,  aanndd  

KKsshh..33..00  bbiilllliioonn  ffoorr  ssaallaarriieess  aanndd  aalllloowwaanncceess  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ooffffiiccee  hhoollddeerrss  aanndd  ootthheerr  nnoonn--

ddiissccrreettiioonnaallllyy  eexxppeennddiittuurreess..  IInn  aaddddiittiioonn,,  II  eexxppeecctt  ttoo  ffiinnaannccee  eexxtteerrnnaall  rreeddeemmppttiioonnss  aammoouunnttiinngg  ttoo  

KKsshh..2255..88  bbiilllliioonn  aanndd  ddoommeessttiicc  rreeddeemmppttiioonnss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..6633..44  bbiilllliioonn..  

  

77..33  DDeevveellooppmmeenntt  EExxppeennddiittuurree  

  

110000..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ggrroossss  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  22001111//1122  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  KKsshh..339988..66  

bbiilllliioonn..  OOuutt  ooff  tthhiiss  aammoouunntt,,  KKsshh..113366..11  bbiilllliioonn  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd,,  

ccoommpprriissiinngg  ooff  ddiirreecctt  pprroojjeecctt  ffiinnaanncciinngg  ooff  KKsshh..2288..44  bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  ggrraannttss,,  KKsshh..110022..55  bbiilllliioonn  iinn  

ffoorrmm  ooff  llooaannss  aanndd  KKsshh..55..22  bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  LLooccaall  AApppprroopprriiaattiioonnss--iinn--AAiidd..  

  

110011..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttaakkiinngg  tthhee  aabboovvee  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  II  eexxppeecctt  ttoo  ffiinnaannccee  nneett  ddeevveellooppmmeenntt  

eexxppeennddiittuurree  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..226622..55  bbiilllliioonn  ffrroomm  tthhee  EExxcchheeqquueerr..  TThhiiss  ccoommpprriisseess  ooff  KKsshh..1122..33  

bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  ggrraannttss  rreevveennuuee;;  KKsshh..3399..55  bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  llooaannss  rreevveennuuee;;  aanndd  KKsshh..221100..33  

bbiilllliioonn  ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  KKeennyyaa..  

  

77..44  EExxtteerrnnaall  GGrraannttss  

  

110022..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonn  eexxtteerrnnaall  ggrraannttss,,  II  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ccoommmmiittmmeennttss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh..4411..11  

bbiilllliioonn  ttoo  ffiinnaannccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..  DDeettaaiillss  ooff  tthhee  ddoonnoorrss  aanndd  pprroojjeeccttss  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  aarree  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  EEssttiimmaatteess..  II  wwiisshh  ttoo  ssiinncceerreellyy  tthhaannkk  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  

wwhhoo  hhaavvee  pplleeddggeedd  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt..  

  

77..55  OOvveerraallll  DDeeffiicciitt  aanndd  FFiinnaanncciinngg  

  

110033..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aafftteerr  pprroovviiddiinngg  ffoorr  KKsshh..22..00  bbiilllliioonn  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd,,  tthhee  oovveerraallll  

eexxppeennddiittuurreess  iinn  FFYY  22001111//1122  aammoouunnttss  ttoo  KKsshh..11,,115544..99  bbiilllliioonn,,  iinncclluussiivvee  ooff  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  

rreeddeemmppttiioonn  ooff  KKsshh..6633..44  bbiilllliioonn  aanndd  eexxtteerrnnaall  ddeebbtt  rreeddeemmppttiioonn  ooff  KKsshh..2255..88  bbiilllliioonn..  WWiitthh  ttoottaall  

eexxppeecctteedd  rreecceeiippttss  ooff  KKsshh..997700..77  bbiilllliioonn  ((iinncclluuddiinngg  llooaannss  aanndd  ggrraannttss)),,  tthhee  oovveerraallll  ddeeffiicciitt  aammoouunnttss  

ttoo  KKsshh..118844..33  bbiilllliioonn  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  cciirrccuullaatteedd  ttoo  HHoonn..  MMeemmbbeerrss..  

  

110044..  HHoowweevveerr,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  rroolllloovveerr  ooff  KKsshh..6622..33  bbiilllliioonn  ffrroomm  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  

rreefflleeccttiinngg  eexxtteerrnnaall  ddeebbtt  rreeddeemmppttiioonn  ooff  KKsshh..2255..88  bbiilllliioonn  aass  aa  ffiinnaanncciinngg  iitteemm,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  

ttiimmee  rreefflleeccttiinngg  eexxtteerrnnaall  ffiinnaanncciinngg  iinn  aa  mmoorree  aacccceeppttaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrdd  pprraaccttiiccee,,  ttoottaall  

eexxppeennddiittuurree  wwoouulldd  aammoouunntt  ttoo  KKsshh..11,,006666..88  bbiilllliioonn  ggiivviinngg  rriissee  ttoo  aann  oovveerraallll  ffiissccaall  ddeeffiicciitt  ooff  

KKsshh..223366..22  bbiilllliioonn  oorr  77..44  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..  TThhiiss  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  bbyy  nneett  ffoorreeiiggnn  ffiinnaanncciinngg  ooff  

KKsshh..111166..77  bbiilllliioonn  aanndd  KKsshh..  111199..55  bbiilllliioonn  bboorrrroowwiinngg  ffrroomm  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  

mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ffiissccaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  22001111//1122  iiss  ffuullllyy  ffiinnaanncceedd  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  ffiinnaanncciinngg  ggaapp..  
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88..  TTAAXXAATTIIOONN  MMEEAASSUURREESS  FFOORR  22001111//1122  

  

88..11  OOvveerrvviieeww  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  MMeeaassuurreess  

  

110055..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  yyoouurr  ddiirreeccttiioonn,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  FFiinnaannccee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  oouuttlliinnee  ttaaxx  

pprrooppoossaallss  aanndd  ootthheerrss  mmeeaassuurreess  ttoo  ffiinnaannccee  tthhee  BBuuddggeett  aanndd  tthheerreeaafftteerr  llaayy  tthhee  nneecceessssaarryy  

ddooccuummeennttss  oonn  tthhee  ttaabbllee  ooff  tthhee  HHoouussee  oonn  aa  mmoottiioonn  tthhaatt  tthhee  mmeeaassuurreess  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  

BBuuddggeett  CCoommmmiitttteeee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  yyoouurr  wwiissee  ccoouunnsseell  iinn  ppaaggee  1111  ooff  yyoouurr  rruulliinngg,,  yyoouu  hhaavvee  

ssttaatteedd  tthhaatt,,    

  

““iinn  iinnvvookkiinngg  sseeccttiioonn  77  ooff  tthhee  SSiixxtthh  SScchheedduullee  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  

aanndd  nneecceessssaarryy  ttoo  uussee  tthhee  eexxiissttiinngg  llaawwss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  FFiissccaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000099  aanndd  

eexxiissttiinngg  GGoovveerrnnmmeenntt  FFiinnaanncciiaall  RReegguullaattiioonnss  aanndd  pprroocceedduurreess  ttoo  nnaavviiggaattee  tthhee  bbuuddggeett  

pprroocceessss””..    

  

110066..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  22  ooff  tthhee  PPrroovviissiioonnaall  CCoolllleeccttiioonn  ooff  TTaaxxeess  aanndd  DDuuttiieess  AAcctt,,  CCaapp  
441155,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  FFiinnaannccee  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  mmaakkee  aann  oorrddeerr  tthhrroouugghh  aa  LLeeggaall  NNoottiiccee  ttoo  tthhee  

eeffffeecctt  tthhaatt  aallll  oorr  aannyy  ssppeecciiffiieedd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  BBiillll,,  22001111  rreellaattiinngg  ttoo  ttaaxxeess  oorr  dduuttiieess  

sshhaallll  hhaavvee  eeffffeecctt  aass  iiff  tthhee  BBiillll  wweerree  ppaasssseedd  iinnttoo  llaaww..  TThheerreeffoorree,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aallll  mmeeaassuurreess  II  

aamm  pprrooppoossiinngg  hheerreeiinn  aanndd  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeiirr  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  iiss  iimmmmeeddiiaattee  sshhaallll  ccoommee  iinn  eeffffeecctt  

mmiiddnniigghhtt  ttoonniigghhtt..  

  

110077..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreesstt  ooff  mmyy  ssttaatteemmeenntt  oouuttlliinneess  vvaarriioouuss  ttaaxx  mmeeaassuurreess  tthhaatt  II  iinntteenndd  ttoo  

iinnttrroodduuccee  tthhrroouugghh  tthhee  FFiinnaannccee  BBiillll,,  22001111  ttoo  bbee  ttaabblleedd  iinn  tthhiiss  hhoouussee..  TThheessee  mmeeaassuurreess  aarree  

iinntteennddeedd  ttoo  pprroommoottee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  eexxppaanndd  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  rreedduuccee  ppoovveerrttyy,,  

ccuusshhiioonn  oouurr  ppeeooppllee  aaggaaiinnsstt  hhiigghh  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess  aanndd  ssiimmpplliiffyy  tthhee  ttaaxx  ssyysstteemm..  II,,  tthheerreeffoorree,,  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreeqquueesstt  tthhaatt  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  mmyy  ssppeeeecchh  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aa  NNoottiiccee  ooff  MMoottiioonn  ttoo  

bbee  mmoovveedd  bbeeffoorree  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFiinnaannccee,,  PPllaannnniinngg  aanndd  TTrraaddee  ffoorr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..    

  

110088..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttaaxx  mmeeaassuurreess  aanndd  ootthheerr  mmiisscceellllaanneeoouuss  aammeennddmmeennttss  II  iinntteenndd  ttoo  

pprrooppoossee  hheerreeuunnddeerr  aarree  bbrrooaaddllyy  ccaatteeggoorriizzeedd  iinnttoo  ffoouurr  pprriioorriittyy  aarreeaass,,  wwhhiicchh  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  

vvaarriioouuss  eexxppeennddiittuurree  ppoolliicciieess  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaarrtt  ooff  mmyy  ssppeeeecchh..  TThheessee  

iinncclluuddee::  

  

ii..  FFaacciilliittaattiinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt;;  

iiii..  CCuusshhiioonniinngg  tthhee  eeccoonnoommyy  aanndd  oouurr  ppeeooppllee  aaggaaiinnsstt  hhiigghh  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess  

iiiiii..  EEnnssuurriinngg  eeqquuiittyy  aanndd  ffaaiirrnneessss  iinn  oouurr  ttaaxx  ssyysstteemm;;  aanndd  

iivv..  EEnnhhaanncciinngg  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
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88..22  FFaacciilliittaattiinngg  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  aass  KKeeyy  DDrriivveerr  ooff  GGrroowwtthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

110099..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ccrriittiiccaall  rroollee  ppllaayyeedd  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  wweeaalltthh  aanndd  

eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaattiioonn  ffoorr  tthhee  pprroossppeerriittyy  ooff  oouurr  nnaattiioonn,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aaddddiittiioonnaall  mmeeaassuurreess  ttoo  

ccoommpplleemmeenntt  tthhoossee  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  oouuttlliinneedd..  

PPrroommoottiinngg  AAggrriiccuullttuurree  ffoorr  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

111100..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  pprroodduucciinngg  ttrraaddiittiioonnaall  ccrrooppss,,  ffaarrmmeerrss  hhaavvee  ddiivveerrssiiffiieedd  

aanndd  eemmbbrraacceedd  ffrruuiitt  ffaarrmmiinngg  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  nnooww  ffrreeqquueenntt  rraaiinn  ffaaiilluurreess..  WWee  tthheerreeffoorree  nneeeedd  ttoo  

pprroommoottee  vvaalluuee  aaddddeedd  lliinnkkaaggeess  bbyy  ssuuppppoorrttiinngg  oouurr  ffrruuiitt  ffaarrmmeerrss  ttoo  eennhhaannccee  tthheeiirr  

ccoommppeettiittiivveenneessss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  aasseeppttiicc  ppllaassttiicc  bbaaggss  uusseedd  ttoo  ssttoorree  ffrruuiitt  eexxttrraaccttss  sshhaallll  bbee  

ggrraanntteedd  dduuttyy  rreemmiissssiioonn  aanndd  iimmppoorrtteedd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  1100%%  iinnsstteeaadd  ooff  aa  CCoommmmoonn  EExxtteerrnnaall  TTaarriiffff  

((CCEETT))  rraattee  ooff  2255%%..  

  

111111..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  rreeppuutteedd  ttoo  hhaavvee  aa  rroobbuusstt  ddaaiirryy  aanndd  ppoouullttrryy  ssuubb  sseeccttoorr  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  

TThhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  pprreemmiixxeess  uusseedd  iinn  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  aanniimmaall  aanndd  ppoouullttrryy  ffeeeeddss  ccoonnttiinnuueess  ttoo  

iimmppaacctt  nneeggaattiivveellyy  oonn  tthheessee  ccrriittiiccaall  iinnppuuttss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ffuurrtthheerr  ssuuppppoorrtt  tthhee  ggaaiinnss  mmaaddee  iinn  tthhiiss  

iimmppoorrttaanntt  ssuubb  sseeccttoorr,,  II  hhaavvee  rreedduucceedd  iimmppoorrtt  dduuttyy  ffrroomm  1100%%  ttoo  00%%..    

  

EEnnccoouurraaggiinngg  UUssee  ooff  GGrreeeenn  EEnneerrggyy  

  

111122..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  aabbuunnddaanntt  cclleeaann  eenneerrggyy  ppootteennttiiaall  wwhhiicchh  rreemmaaiinnss  uunnttaappppeedd  aanndd  iinn  

tthhee  rreecceenntt  ppaasstt  wwee  hhaavvee  pprroovviiddeedd  iinncceennttiivveess  ttoo  ssuuppppoorrtt  pprroodduuccttiioonn  ooff  cclleeaann  eenneerrggyy..  IImmppoorrtteedd  

SSoollaarr  ppaanneellss  aarree  dduuttyy  ffrreeee  wwhhiillee  tthhee  iimmppoorrtteedd  rraaww  mmaatteerriiaallss  ffoorr  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  tthhee  ssaammee  

aattttrraacctt  dduuttyy  aatt  2255%%  aanndd  1100%%  wwhhiicchh  iinn  eeffffeecctt  mmaakkeess  llooccaall  mmaannuuffaaccttuurree  uunnaattttrraaccttiivvee..  TToo  

eennccoouurraaggee  llooccaall  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  II  pprrooppoossee  ttoo  ggrraanntt  dduuttyy  rreemmiissssiioonn  oonn  iinnppuuttss  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  

ooff  ssoollaarr  ppaanneellss..  

  

111133..  FFuurrtthheerr  MMrr..  SSppeeaakkeerr  wwee  nneeeedd  ttoo  eennccoouurraaggee  uussaaggee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy  vveehhiicclleess  

ttoo  rreedduuccee  ccaarrbboonn  eemmiissssiioonn  aanndd  nnooiissee  ppoolllluuttiioonn..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  bbaatttteerryy  ooppeerraatteedd  vveehhiicclleess  wwiillll  

bbee  dduuttyy  eexxeemmpptt..  

  

PPoossiittiioonniinngg  KKeennyyaa  aass  AAvviiaattiioonn  HHuubb  

  

111144..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ppaasssseennggeerr  ttrraaffffiicc  iinn  oouurr  aaiirrppoorrttss  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ppoosstt  aa  ppoossiittiivvee  ggrroowwtthh..  TThhiiss  

ccaallllss  ffoorr  mmeeaassuurreess  ttoo  ffuurrtthheerr  ssuuppppoorrtt  oouurr  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaiirrppoorrttss  ttoo  eennhhaannccee  tthheeiirr  

ccoommppeettiittiivveenneessss,,  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  aallssoo  mmiittiiggaattee  mmaatttteerrss  ooff  sseeccuurriittyy  aanndd  ssaaffeettyy..  TToo  

pprroommoottee  qquuaalliittyy  aaiirrppoorrtt  sseerrvviicceess,,  II  pprrooppoossee  ttoo  eexxeemmpptt  ffrroomm  ppaayyiinngg  iimmppoorrtt  dduuttyy  aapprroonn  bbuusseess  

uusseedd  aatt  tthhee  aaiirrssiiddee..  

  

FFuurrtthheerr  SSuuppppoorrttiinngg  SSeeccuurriittyy  ffoorr  FFaasstteerr  DDeevveellooppmmeenntt    

  

111155..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aassssuurriinngg  pprrootteeccttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss,,  sseeccuurriittyy  ffoorr  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  iiss  

cceennttrraall  ttoo  iinnvveessttmmeenntt..  IInnddeeeedd,,  aass  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxppaanndd  oouurr  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eennhhaanncciinngg  
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sseeccuurriittyy  wwiillll  bbee  aa  ccrriittiiccaall  ffaaccttoorr  iinn  ppoossiittiioonniinngg  KKeennyyaa  aass  tthhee  rreeggiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  ddeessttiinnaattiioonn  ooff  

cchhooiiccee..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  MMrr..  SSppeeaakkeerr  vveehhiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  iimmppoorrtteedd  bbyy  KKeennyyaa  ppoolliiccee  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptt  ffrroomm  iimmppoorrtt  dduuttyy..    

  

111166..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  sseeccuurriittyy  eeqquuiippmmeenntt  ssuucchh  aass  hhaanndd  hheelldd  mmeettaall  ddeetteeccttoorrss,,  CCCCTTVV  ccaammeerraass,,  

bboommbb  ddeetteeccttoorrss,,  uunnddeerr  ccaarrrriiaaggee  wwaallkk  tthhrroouugghh  mmeettaall  ddeetteeccttoorrss  aanndd  uunnddeerr  ccaarrrriiaaggee  mmiirrrroorrss  wwiillll  

aallssoo  eennjjooyy  dduuttyy  eexxeemmppttiioonn..  TThhiiss  wwiillll  mmaakkee  iitt  cchheeaappeerr  ffoorr  ootthheerr  sseeccuurriittyy  pprroovviiddeerrss  ttoo  pprroovviiddee  

tthhiiss  ccrriittiiccaall  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  gglloobbaall  tteerrrroorriissmm  aanndd  sseeccuurriittyy  tthhrreeaattss..  

  

111177..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt,,  HHiiss  EExxcceelllleennccyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iissssuueedd  aa  ddiirreeccttiivvee  ttoo  hhaavvee  

aallll  ssiimmccaarrddss  iinn  uussee  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  sseeccuurriittyy  ppuurrppoosseess..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  

ttoo  mmaakkee  iitt  mmaannddaattoorryy  ffoorr  iissssuueerrss  ooff  ssiimmccaarrddss  ttoo  eennssuurree  rreeggiissttrraattiioonn  bbeeffoorree  aaccttiivvaattiioonn  ffoorr  uussee  

bbyy  tthheeiirr  ssuubbssccrriibbeerrss..  

  

PPrroommoottiinngg  BBaannkkiinngg  EEffffiicciieennccyy  aanndd  SSttaabbiilliittyy  

  

111188..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  wwoorrlldd  ttooddaayy  hhaass  bbeeccoommee  aa  gglloobbaall  vviillllaaggee..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  llooccaall  

bbaannkkss  ttoo  pprroovviiddee  bbaannkkiinngg  sseerrvviicceess  ttoo  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss  wwhhiillee  aabbrrooaadd  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  ooppeenn  

ssuubbssiiddiiaarriieess,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  BBaannkkiinngg  AAcctt  ttoo  rreeqquuiirree  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ttoo  ffoorrmmuullaattee  

gguuiiddeelliinneess  ttoo  aallllooww  bbaannkkss  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  bbaannkkss  oouuttssiiddee  KKeennyyaa  ttoo  ooffffeerr  lliimmiitteedd  

bbaannkkiinngg  sseerrvviicceess  ttoo  KKeennyyaannss  wwhhiillee  aabbrrooaadd..  

  

111199..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  sshhaarriinngg  ooff  ccrreeddiitt  iinnffoorrmmaattiioonn  aammoonngg  lleennddeerrss  iiss  vveerryy  ccrriittiiccaall  ttoo  ddeecciissiioonn  

mmaakkiinngg  ffoorr  nneeww  lliinneess  ooff  ccrreeddiitt..    WWiitthh  tthhee  rreecceenntt  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ddeeppoossiitt--ttaakkiinngg  MMiiccrrooffiinnaannccee  

iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthheerree  iiss  nneeeedd  ttoo  bbrrooaaddeenn  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  ccrreeddiitt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccoovveerr  tthheessee  nneeww  

iinnssttiittuuttiioonnss..    TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  bbootthh  tthhee  BBaannkkiinngg  aanndd  MMiiccrrooffiinnaannccee  AAccttss  ttoo  aallllooww  

ffoorr  ccrreeddiitt  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg  bbyy  iinnssttiittuuttiioonnss  lliicceennsseedd  uunnddeerr  tthhee  ttwwoo  AAccttss..  

  

112200..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  mmoobbiilliizzaattiioonn  ooff  ddeeppoossiittss  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  iiss  oonnllyy  aalllloowweedd  ttoo  ffiinnaanncciiaall  

iinnssttiittuuttiioonnss  rreegguullaatteedd  uunnddeerr  tthhee  llaaww..  HHoowweevveerr,,  ssoommee  uunnssccrruuppuulloouuss  ppeerrssoonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  

ttoo  eennggaaggee  iinn  ddeeppoossiitt  ttaakkiinngg  bbuussiinneessss  wwiitthhoouutt  aa  lliicceennssee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  mmiiccrrooffiinnaannccee  sseeccttoorr,,  

wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  fflleeeecciinngg  KKeennyyaannss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  

MMiiccrrooffiinnaannccee  AAcctt  ttoo  pprroohhiibbiitt  ddeeppoossiitt  ttaakkiinngg  bbuussiinneessss  bbyy  uunn--lliicceennsseedd  eennttiittiieess..    

  

112211..  II  ffuurrtthheerr  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  MMiiccrrooffiinnaannccee  AAcctt  ttoo  pprroohhiibbiitt  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  oobbttaaiinn  

aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  ttoo  uussee  tthhee  wwoorrddss  ““DDeeppoossiitt  TTaakkiinngg  MMiiccrrooffiinnaannccee””  iinn  

tthheeiirr  bbuussiinneessss  nnaammee  ffrroomm  ccoommmmeenncciinngg  ddeeppoossiitt  ttaakkiinngg  bbuussiinneessss  bbeeffoorree  bbeeiinngg  iissssuueedd  wwiitthh  aa  

ddeeppoossiitt  ttaakkiinngg  lliicceennssee  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk    

  

FFuurrtthheerr  DDeeeeppeenniinngg  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeett  ffoorr  FFaasstteerr  GGrroowwtthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

112222..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ppeennssiioonn  sscchheemmeess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aappppooiinntt  ffuunndd  mmaannaaggeerrss  ttoo  pprrooffeessssiioonnaallllyy  

iinnvveesstt  sscchheemmee  ffuunnddss  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthheeiirr  ssiizzee  aanndd  ccllaassss  ooff  iinnvveessttmmeennttss..  TThhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  hhaass  

ppuutt  uunnnneecceessssaarryy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoosstt  oonn  ppeennssiioonn  sscchheemmeess  tthhaatt  iinnvveesstt  aallll  tthheeiirr  ffuunnddss  iinn  
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gguuaarraanntteeeedd  ffuunnddss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  lloowweerr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoossttss  ffoorr  tthheessee  ppeennssiioonn  sscchheemmeess  aanndd  

hheellpp  tthheemm  ttoo  ggrrooww  tthheeiirr  aasssseett  bbaassee,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  rreemmoovvee  tthheessee  rreeqquuiirreemmeenntt  

ffoorr  aappppooiinnttiinngg  ffuunndd  mmaannaaggeerrss  bbyy  sscchheemmeess  tthhaatt  iinnvveesstt  aallll  tthheeiirr  ffuunnddss  iinn  gguuaarraanntteeeedd  ffuunndd..  

  

112233..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ttoo  ddaattee  iinniittiiaatteedd  ccrriittiiccaall  rreeffoorrmmss  tthhaatt  hhaavvee  ppoossiittiivveellyy  

iimmppaacctteedd  oonn  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss  lleeaaddiinngg  ttoo  ssuubbssttaannttiiaall  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  sseeccuurriittiieess  sseeggmmeenntt..    IInn  

oorrddeerr  ttoo  ffuurrtthheerr  ddeeeeppeenn  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss  AAcctt  ttoo  

ffaacciilliittaattee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aann  OOvveerr  tthhee  CCoouunntteerr  MMaarrkkeett  ffoorr  bboonnddss..    TThhiiss  mmeeaassuurree,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  

wwiillll  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  ttoo  ffaacciilliittaattee  iissssuuaannccee  ooff  bboonnddss  bbyy  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  eenntteerrpprriisseess..  

112244..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  mmyy  llaasstt  yyeeaarr’’ss  bbuuddggeett  ssppeeeecchh,,  II  aannnnoouunncceedd  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  

ffaacciilliittaattee  ffuuttuurreess  ttrraaddiinngg  iinn  ccoommmmooddiittiieess..    OOnnee  ooff  tthhee  mmeeaassuurreess  wwaass  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  

ffuuttuurreess  eexxcchhaannggee  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  ppllaattffoorrmm  ffoorr  ttrraaddiinngg  ffuuttuurreess  ccoonnttrraaccttss  ooff  mmuullttii--aasssseett  ccllaasssseess  

ssuucchh  aass  ccuurrrreennccyy,,  mmiinneerraall  aanndd  eenneerrggyy  ddeerriivvaattiivveess..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  

CCaappiittaall  MMaarrkkeettss  AAcctt  ttoo  aallllooww  ffoorr  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  rreegguullaatteedd  ccoommmmooddiittyy  ffuuttuurreess  mmaarrkkeett..  

  

FFuurrtthheerr  RReeffoorrmmss  ttoo  aassssuurriinngg  IInnssuurraannccee  SSeeccttoorr  SSttaabbiilliittyy  

  

112255..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  hhaadd  eexxppeerriieennccee  ooff  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess  ccoollllaappssiinngg  aanndd  eexxppoossiinngg  

ppoolliiccyyhhoollddeerrss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheenn  tthheeyy  ddiissppoossee  ooffff  tthheeiirr  aasssseettss  uuppoonn  eexxppeerriieenncciinngg  ffiinnaanncciiaall  

pprroobblleemmss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  IInnssuurraannccee  AAcctt  ttoo  

eemmppoowweerr  tthhee  IInnssuurraannccee  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ttoo  aassssuummee  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  aasssseettss  ooff  aa  

ffiinnaanncciiaallllyy  ttrroouubblleedd  iinnssuurreerr..  

  

112266..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  tthhee  iinnssuurraannccee  iinndduussttrryy  hhaass  bbeeeenn  uussiinngg  tthhee  ttaabbllee  ooff  tthhee  UU..KK..  

MMoorrttaalliittyy  eexxppeerriieennccee  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  11994499  ––  11995522  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  pprriicciinngg  ooff  lliiffee  iinnssuurraannccee  

ccoonnttrraaccttss,,  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  iitt  rreefflleeccttss  tthhee  KKeennyyaann  mmoorrttaalliittyy  rraattee..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  

aannoommaallyy,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  IInnssuurraannccee  AAcctt  ttoo  aaddoopptt  aa  mmoorrttaalliittyy  ttaabbllee  rreefflleeccttiivvee  ooff  tthhee  

KKeennyyaa  eexxppeerriieennccee..  

  

88..33  FFuurrtthheerr  CCaarriinngg  aanndd  CCuusshhiioonniinngg  oouurr  PPeeooppllee  aaggaaiinnsstt  HHiigghh  CCoommmmooddiittyy  PPrriicceess  

  

112277..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ppoolliiccyy  aanndd  eexxppeennddiittuurree  mmeeaassuurreess  II  hhaavvee  eeaarrlliieerr  mmeennttiioonneedd  

wwhhiicchh  aarree  aaiimmeedd  aatt  iimmpprroovviinngg  tthhee  wweellffaarree  ooff  oouurr  ppeeooppllee,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aaddddiittiioonnaall  ttaaxx  

mmeeaassuurreess  ttoo  ccuusshhiioonn  oouurr  eeccoonnoommyy  aanndd  tthhee  ppeeooppllee  ooff  KKeennyyaann  aaggaaiinnsstt  hhiigghh  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess..    

  

112288..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  AApprriill  tthhiiss  yyeeaarr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  rreedduucceedd  eexxcciissee  dduuttyy  oonn  kkeerroosseennee  bbyy  3300  

ppeerrcceenntt  llaasstt  mmoonntthh  iinn  oorrddeerr  ttoo  sstteemm  tthhee  iimmppaacctt  ooff  rriissiinngg  ffuueell  pprriicceess  oonn  hhoouusseehhoollddss..  HHoowweevveerr,,  

tthhee  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  iinnccrreeaassee  dduuee  ttoo  rriissiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooiill  pprriicceess..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

ffuurrtthheerr  ccuusshhiioonn  KKeennyyaannss  ffrroomm  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  hhiigghh  ccoosstt  ooff  lliivviinngg  aanndd  mmaakkee  kkeerroosseennee  pprriicceess  

mmoorree  aaffffoorrddaabbllee  ttoo  ccoommmmoonn  MMwwaannaanncchhii,,  II  pprrooppoossee  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  eexxcciissee  dduuttyy  oonn  kkeerroosseennee  aallll  

ttooggeetthheerr..    
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112299..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  EEAACC  MMiinniisstteerrss  ffoorr  FFiinnaannccee  dduurriinngg  tthheeiirr  PPrree  BBuuddggeett  CCoonnssuullttaattiioonnss  ooff  77tthh  

MMaayy  22001111  hheelldd  iinn  KKaammppaallaa,,  UUggaannddaa,,  aallssoo  aaggrreeeedd  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreess  ttoo  ccuusshhiioonn  

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppoooorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  ffoooodd..  FFiirrsstt  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  dduuee  ttoo  lliimmiitteedd  llooccaall  aanndd  

rreeggiioonnaall  rriiccee  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy,,  II  hhaavvee  eexxtteennddeedd  ssttaayy  ooff  CCEETT  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  aallllooww  tthhee  

iimmppoorrttaattiioonn  ooff  aallll  ttyyppeess  ooff  rriiccee  aatt  tthhee  rraattee  ooff  3355%%  iinnsstteeaadd  ooff  7755%%  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr..  

  

113300..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn  ttoo  pprroodduuccee  wwhheeaatt  ggrraaiinn  ttoo  mmeeeett  llooccaall  

ddeemmaanndd  iiss  lliimmiitteedd..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  oouurr  mmiilllleerrss  iimmppoorrtt  wwhheeaatt  ggrraaiinn  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  llooccaall  

pprroodduuccttiioonn,,  II  aamm  aalllloowwiinngg  tthhee  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  wwhheeaatt  ggrraaiinn  uunnddeerr  tthhee  dduuttyy  rreemmiissssiioonn  bbyy  ggaazzeetttteedd  

mmiilllleerrss  aatt  tthhee  rraattee  ooff  00%%,,  iinnsstteeaadd  ooff  1100%%  ggrraanntteedd  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr..    

  

113311..  TThhiirrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  eevveenn  tthhoouugghh  mmaaiizzee  ggrraaiinn  iiss  pprroodduucceedd  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  tthhee  lleevveell  ooff  

pprroodduuccttiioonn  hhaass  ffaalllleenn  ddrraassttiiccaallllyy  dduuee  ttoo  ppoooorr  wweeaatthheerr  ooccccaassiioonniinngg  sshhoorrttaaggeess  ffoorr  tthhiiss  bbaassiicc  

ffooooddssttuuffff..  II  pprrooppoossee  ttoo  ggrraanntt  rreemmiissssiioonn  ooff  dduuttyy  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ssiixx  mmoonntthhss  oonn  mmaaiizzee  ggrraaiinn  

iimmppoorrtteedd  bbyy  ggaazzeetttteedd  mmaaiizzee  mmiilllleerrss  aatt  aa  dduuttyy  rraattee  ooff  00%%  iinnsstteeaadd  ooff  5500%%  aass  ppeerr  tthhee  EEAACC  CCEETT..  

  

88..44  EEnnssuurriinngg  EEqquuiittyy  aanndd  FFaaiirrnneessss  iinn  OOuurr  TTaaxx  SSyysstteemm    

  

113322..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ffoooodd  ssuupppplleemmeennttss  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  nneecceessssiittyy  iinn  oouurr  ddaaiillyy  lliivveess..  TThheeyy  

pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  bbooddyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  nnuuttrriittiioonnaall  ddeeffiicciieenncciieess..  AAlltthhoouugghh  tthheeyy  aarree  nnoott  

ccuurraattiivvee,,  tthheeyy  pprroolloonngg  lliiffee  aanndd  aarree  ssoommeettiimmeess  aaddmmiinniisstteerreedd  ffoorr  vveerryy  lloonngg  ppeerriiooddss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

mmaakkee  tthheemm  mmoorree  aaffffoorrddaabbllee,,  II  pprrooppoossee  ttoo  rreedduuccee  iimmppoorrtt  dduuttyy  ffrroomm  2255%%  ttoo  1100%%..  

  

113333..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  KKeennyyaannss  aarree  kknnoowwnn  ttoo  bbee  iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  hhaarrdd  wwoorrkkiinngg..  WWee  hhaavvee  rreecceennttllyy  

sseeeenn  tthhrreeee  wwhheeeelleedd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppiicckkuuppss  ppoowweerreedd  bbyy  mmoottoorr  ccyyccllee  eennggiinneess..  TThheerree  iiss  aann  

eemmeerrggiinngg  tteecchhnnoollooggyy  ooff  mmoottoorr  ccyyccllee  aammbbuullaanncceess  ssuuiittaabbllee  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  JJuusstt  lliikkee  

mmoottoorr  vveehhiiccllee  aammbbuullaanncceess  wwhhiicchh  aarree  dduuttyy  ffrreeee  iinn  tthhee  CCEETT,,  ll  pprrooppoossee  ttoo  rreemmoovvee  iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  

mmoottoorr  ccyyccllee  aammbbuullaanncceess  ttoo  pprroovviiddee  tthhiiss  ccrriittiiccaall  sseerrvviiccee  ttoo  oouurr  rruurraall  ppooppuullaattiioonn..  

  

113344..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  nnootteedd  tthhaatt  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkk  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  eemmppllooyyeerr  aanndd  

eenndd  uupp  ggeettttiinngg  mmuullttiippllee  rreelliieeffss..    II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  PPAAYYEE  rruulleess  ttoo  pprroovviiddee  tthhaatt  aann  

eemmppllooyyeeee  sshhaallll  oonnllyy  qquuaalliiffyy  ffoorr  oonnee  ppeerrssoonnaall  rreelliieeff..  

  

113355..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  hhoouussiinngg  sshhoorrttaaggee  pprreevvaaiilliinngg  aanndd  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  uussiinngg  iinnvveessttmmeenntt  vveehhiicclleess  ssuucchh  aass  RReeaall  EEssttaattee  IInnvveessttmmeenntt  TTrruussttss  

((RREEIITTss))..    TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt  ttoo  eexxeemmpptt  RREEIITTss  ffrroomm  

ccoorrppoorraattiioonn  ttaaxx  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  eexxeemmppttiinngg  iinnvveessttoorrss  wwhhoo  rreecceeiivvee  ddiivviiddeennddss  ffrroomm  RREEIITTss  ffrroomm  

ppaayymmeenntt  ooff  wwiitthhhhoollddiinngg  ttaaxx..  

  

113366..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iitt  iiss  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ffoorr  eevveerryy  ppeerrssoonn  ttoo  ppaayy  hhiiss  oorr  hheerr  ffaaiirr  sshhaarree  ooff  ttaaxx..  

HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  nnootteedd  tthhaatt  ssoommee  pprrooffeessssiioonnaallss  aarree  nnoott  ppaayyiinngg  ttaaxxeess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthheeiirr  iinnccoommee..  II,,  tthheerreeffoorree,,  pprrooppoossee  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  wwiitthhhhoollddiinngg  ttaaxx  iinn  rreessppeecctt  ooff  ppaayymmeennttss  

mmaaddee  ttoo  ssuucchh  pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  55%%  ttoo  1100%%..  

  

113377..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  gglloobbaall  ttrreenndd  iiss  ffoorr  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  ooff  eexxcciissee  ttaaxx  ssyysstteemmss..  OOuurr  ccuurrrreenntt  

eexxcciissee  ttaaxx  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss  hhaass  bbeeeenn  ccrriittiicciizzeedd  aass  bbeeiinngg  ccoommpplleexx..  IInn  oorrddeerr  ttoo  
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aaddddrreessss  tthheessee  ccoonncceerrnnss,,  II  pprrooppoossee  ttoo  hhaarrmmoonniizzee  tthhee  eexxcciissee  dduuttyy  rreeggiimmee  ffoorr  cciiggaarreetttteess  aatt  

KKsshh..11,,220000  ppeerr  mmiillllee  oorr  3355  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  rreettaaiill  sseelllliinngg  pprriiccee  ((RRSSPP)),,  wwhhiicchheevveerr  iiss  hhiigghheerr..  TThhee  

pprrooppoosseedd  rreeggiimmee  wwiillll  rreedduuccee  iinncceennttiivveess  ffoorr  ssuubbssttiittuuttiioonn  aammoonngg  ddiiffffeerreenntt  bbrraannddss,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  

tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  oobbjjeeccttiivvee  ooff  rreedduucciinngg  ttoobbaaccccoo  ccoonnssuummppttiioonn..    

  

113388..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  jjuusstt  lliikkee  iinn  tthhee  ccaassee  ffoorr  cciiggaarreetttteess,,  tthhee  rreeffoorrmm  mmeeaassuurree  iinn  bbeeeerr  ttaaxxaattiioonn  iiss  

aallssoo  aaiimmeedd  aatt  mmeeeettiinngg  tthhee  ssiimmpplliicciittyy  pprriinncciippllee  aanndd  ddiissccoouurraaggiinngg  aabbuussee  ooff  bbeeeerr..  II  pprrooppoossee  ttoo  

iinnttrroodduuccee  aa  ssiimmiillaarr  rreeffoorrmm  mmeeaassuurree  ttoo  hhaarrmmoonniizzee  tthhee  rraatteess  ffoorr  bbeeeerr  aatt  KKsshh..7700  ppeerr  lliittrree  oorr  4400  

ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  rreettaaiill  sseelllliinngg  pprriiccee  ((RRSSPP)),,  wwhhiicchheevveerr  iiss  hhiigghheerr..  TThhiiss  wwiillll  aallssoo  aaddddrreessss  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  cchhaalllleennggeess  eemmaannaattiinngg  ffrroomm  mmiissccllaassssiiffiiccaattiioonn  ttoo  rreedduuccee  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy..  

  

88..55  EEnnhhaanncciinngg  TTaaxx  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  

113399..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ffoolllloowwiinngg  rreecceenntt  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ccoouunnttrriieess  ssaaffeegguuaarrdd  

tthheeiirr  rreevveennuuee  bbaassee  tthhrroouugghh  sshhaarriinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  ttaaxx  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aavvooiidd  ttaaxx  eevvaassiioonn  

aanndd  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg..  II  aamm  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  pprrooppoossiinngg  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  aallllooww  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  TTaaxx  IInnffoorrmmaattiioonn  EExxcchhaannggee  AAggrreeeemmeennttss,,  wwhhiicchh  aarree  ffaasstteerr  ttoo  

ccoonncclluuddee  wwiitthh  ootthheerr  ttaaxx  jjuurriissddiiccttiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  eexxcchhaannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwiillll  

aassssiisstt  iinn  ttaammiinngg  ttaaxx  eevvaassiioonn  aanndd  eennssuurriinngg  aallll  ppootteennttiiaall  ttaaxxppaayyeerrss  ppaayy  tthheeiirr  dduuee  ttaaxxeess..  

  

114400..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmaannyy  ttaaxxppaayyeerrss  wwhhoo  ffiillee  IInnccoommee  

TTaaxx  rreettuurrnnss  yyeett  aallll  tthheeiirr  PPaayy  AAss  YYoouu  EEaarrnn  ((PPAAYYEE))  ttaaxxeess  hhaavvee  bbeeeenn  ppaaiidd  pprroommppttllyy  bbyy  tthheeiirr  

eemmppllooyyeerrss  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  uunnnneecceessssaarryy  ffiilliinngg  ooff  ttaaxx  rreettuurrnnss,,  II  pprrooppoossee  

ttoo  aabboolliisshh  tthhee  ffiilliinngg  ooff  rreettuurrnnss  bbyy  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  iinnccoommee  aanndd  tthheeiirr  PPAAYYEE  hhaass  

bbeeeenn  ppaaiidd  ttoo  tthhee  eexxcchheeqquueerr  bbyy  tthheeiirr  eemmppllooyyeerrss..  

  

114411..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheerree  aarree  ttaaxxppaayyeerrss  wwhhoo  rreeffuussee  ttoo  aappppllyy  ffoorr  PPeerrssoonnaall  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr  

((PPIINN)),,  tthheerreebbyy  ffrruussttrraattiinngg  KKRRAA’’ss  eeffffoorrttss  ttoo  rreeggiisstteerr  aanndd  rreeccrruuiitt  ttaaxx  ppaayyeerrss..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  II  

pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt  ttoo  ggiivvee  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  eexxpprreessss  ppoowweerrss  ttoo  rreeggiisstteerr  

ssuucchh  ttaaxxppaayyeerrss..  

  

114422..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  mmyy  bbuuddggeett  ssppeeeecchh  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001100//22001111,,  II  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  

cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  VVaalluuee  AAddddeedd  TTaaxx  ((VVAATT)),,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ccoommpplleexxiittiieess  iinn  

iittss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  eevveerr  iinnccrreeaassiinngg  VVAATT  rreeffuunndd  bbaacckklloogg..  II  uunnddeerrttooookk  ttoo  rreevviieeww  tthhee  VVAATT  

AAcctt,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  mmaakkiinngg  iitt  ssiimmpplleerr  aanndd  eeaassiieerr  ttoo  aaddmmiinniisstteerr..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  kkeepptt  mmyy  

pprroommiissee  aanndd  wwiisshh  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  tthhiiss  HHoouussee  tthhaatt  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  II  ccoonnssttiittuutteedd  hhaass  ffiinnaalliizzeedd  tthhee  

rreevviieeww  aanndd  pprroodduucceedd  aa  DDrraafftt  VVAATT  LLeeggiissllaattiioonn  BBiillll..  CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ssppiirriitt  ooff  oouurr  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  II  

iinntteenndd  ttoo  uuppllooaadd  tthhiiss  DDrraafftt  VVAATT  BBiillll  oonn  oouurr  TTrreeaassuurryy  wweebbssiittee  sshhoorrttllyy  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  mmaakkee  

tthheeiirr  ccoommmmeennttss  aanndd  tthheenn  ssuubbmmiitt  aa  rreevviisseedd  vveerrssiioonn  ttoo  aa  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwoorrkksshhoopp  sscchheedduulleedd  ffoorr  

eenndd  ooff  AAuugguusstt  22001111..    

  

114433..  TThheerreeaafftteerr,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  sshhaallll  iinnccoorrppoorraattee  ccoommmmeennttss  rreecceeiivveedd  bbeeffoorree  ffiinnaallllyy  ssuubbmmiittttiinngg  

tthhee  ffiinnaall  DDrraafftt  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  aapppprroovvaall  aalllloowwiinngg  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  

AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall  aanndd  ttaabblliinngg  ttoo  tthhiiss  HHoouussee..  II  wwiisshh  ttoo  ccaallll  uuppoonn  tthhiiss  HHoouussee  ttoo  ffaasstt  ttrraacckk  ddeebbaattee  

oonn  tthhiiss  ccrriittiiccaall  bbiillll  wwhheenn  ssuubbmmiitttteedd  aanndd  ppaassss  iitt  iinnttoo  llaaww  ttoo  aaccccoorrdd  oouurr  ttaaxxppaayyeerrss  tthhee  eeaarrlliieesstt  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aa  ssiimmpplleerr,,  mmooddeerrnn  aanndd  nneeww  VVAATT  llaaww..  
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99..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

114444..  IInn  ccoonncclluussiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  22001111//1122  bbuuddggeett  rreefflleeccttss  oouurr  ccoolllleeccttiivvee  ddeessiirree  aanndd  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  mmoosstt  pprreessssiinngg  cchhaalllleennggeess  oouurr  eeccoonnoommyy  aanndd  oouurr  ppeeooppllee  aarree  

ffaacciinngg  ccuurrrreennttllyy  aanndd  iitt  bbuuiillddss  rreessiilliieennccee  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd..  IItt  ffooccuusseess  oonn  ccoonnttiinnuueedd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  

mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy,,  ssccaalliinngg  iinnvveessttmmeenntt  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  sseeccuurriittyy  aanndd  bbuussiinneessss  

rreegguullaattoorryy  rreeffoorrmmss  ttoo  rreedduuccee  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss  aanndd  mmaakkee  oouurr  eeccoonnoommyy  ccoommppeettiittiivvee..  TThhiiss  

bbuuddggeett  aallssoo  mmaarrkkss  tthhee  ffiirrsstt  bboolldd  sstteepp  ttoowwaarrdd  aaddddrreessssiinngg,,  oonnccee  aanndd  ffoorr  aallll,,  tthhee  rreellaatteedd  

cchhaalllleennggeess  ooff  hhuunnggeerr  aanndd  ffaammiinnee  tthhrroouugghh  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ffoooodd  sseeccuurriittyy  pprrooggrraamm  wwhhiillee  aatt  tthhee  

ssaammee  ttiimmee  ppuutt  iinn  ppllaaccee  eennhhaanncceedd  mmeeaassuurreess  ttoo  ccuusshhiioonn  tthhee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  iinn  oouurr  mmiiddsstt..  

TThheessee  aarree  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  mmaannyy  KKeennyyaannss  wwhhoo  hhaavvee  wwaallkkeedd  wwiitthh  uuss  oonn  tthhiiss  lloonngg  jjoouurrnneeyy  

ooff  bbuuddggeett  pprreeppaarraattiioonn,,  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  MMTTEEFF  SSeeccttoorr  HHeeaarriinngg  pprroocceessss  oorr  

tthhrroouugghh  wwrriitttteenn  aanndd  ee--mmaaiill  ssuubbmmiissssiioonnss  wwee  rreecceeiivveedd  aanndd  ffoorr  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  aacctteedd  oonn  aanndd  

pprreesseenntteedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmeeaassuurreess  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett..    

  

114455..  FFoorr  tthhoossee  mmaannyy  KKeennyyaann  wwhhoo  mmaaddee  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiioonnss,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  

tthheemm  ffoorr  aaggrreeeeiinngg  ttoo  ppllaayy  tthheeiirr  ppaarrtt  iinn  tthhee  bbuuddggeett  mmaakkiinngg  pprroocceessss  wwiitthh  uuttmmoosstt  ppaattrriioottiissmm..  IInn  

aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  hheelldd  bbyy  mmyy  MMiinniissttrryy,,  mmaannyy  ttooookk  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  sseenndd  iinn  lleetttteerrss  

aanndd  mmeemmoorraannddaa  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  oonn  tthhee  ssaammee..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwee  wweerree  aabbllee  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  

ggrroowwiinngg  nnuummbbeerr  ooff  tteecchhnnoollooggyy  ssaavvvvyy  KKeennyyaannss  wwhhoo  aarree  aaccttiivvee  oonn  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  tthhrroouugghh  aann  

oonnlliinnee  ssuuggggeessttiioonn  ffoorrmm  aanndd  aa  FFaacceebbooookk  aanndd  TTwwiitttteerr  ccaammppaaiiggnn  oonn  mmyy  ooffffiicciiaall  ppaaggeess..  TThhrroouugghh  

tthheessee  ttwweeeettss,,  FFaacceebbooookk  wwaallll  ppoossttss,,  eemmaaiillss  aanndd  bbllooggss,,  wwee  rreecceeiivveedd  mmoorree  tthhaann  33,,000000  

ssuubbmmiissssiioonnss  ffrroomm  KKeennyyaannss  bbootthh  llooccaallllyy  aanndd  iinn  tthhee  ddiiaassppoorraa  wwhhiicchh  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ggrreeaattllyy  ttoo  

oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  ccrraafftt  aa  bbuuddggeett  tthhaatt  iiss  ttaaiilloorreedd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  KKeennyyaann  ppeeooppllee..  
 

114466..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  5500%%  ooff  tthheessee  ssuubbmmiissssiioonnss  wweerree  rreecceeiivveedd  ffrroomm  KKeennyyaannss  

bbeettwweeeenn  tthhee  aaggeess  ooff  1188  aanndd  3300  aanndd  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  ccoommmmeenndd  tthhiiss  ggrroouupp  ooff  yyoouunngg  

KKeennyyaannss  wwhhoo  hhaavvee  ttaakkeenn  iitt  uuppoonn  tthheemmsseellvveess  ttoo  eemmbbrraaccee  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  eennggaaggee  wwiitthh  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  tthhrroouugghh  IITT  aanndd  ssoocciiaall  mmeeddiiaa,,  wwhhiicchh  II  bbeelliieevvee  iiss  tthhee  nneeww  ffrroonnttiieerr  ooff  ppuubblliicc  

eennggaaggeemmeenntt..    MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  ttoo  eennccoouurraaggee  yyoouu  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  hhoouussee  

wwhhoo  aarree  nnoott  yyeett  oonn  tthheessee  ffoorruummss  ttoo  jjooiinn  FFaacceebbooookk  aanndd  TTwwiitttteerr  aanndd  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ppllaattffoorrmmss  

tthhrroouugghh  wwhhiicchh  yyoouu  ccaann  ddiirreeccttllyy  aanndd  ccoonnssttrruuccttiivveellyy  eennggaaggee  wwiitthh  KKeennyyaannss  iinn  rreeaall  ttiimmee..  

  

114477..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  aass  wwee  aarree  aallll  aawwaarree,,  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  wwaass  tthhee  ddeessiirree  ooff  aallll  KKeennyyaannss..  

TThhoossee  ooff  uuss  wwhhoo  aarree  pprriivviilleeggeedd  ttoo  bbee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  iitt  sshhoouulldd  

aapppprreecciiaattee  tthhaatt  hhiissttoorryy  hhaass  bbeessttoowweedd  uuppoonn  uuss  tthhiiss  uunniiqquuee  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  wwee  sshhoouulldd  

tthheerreeffoorree  bbee  ccaauuttiioouuss  dduurriinngg  tthhiiss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pphhaassee  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  wwee  rreeaadd  tthhee  lleetttteerr  

aanndd  ssppiirriitt  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  LLeett  uuss  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  wwiillll  oouuttlliivvee  uuss,,  oouurrss  iiss  ttoo  

llaayy  aa  ffiirrmm  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  sseerrvviinngg  tthhee  ggeenneerraattiioonnss  ttoo  ccoommee  aanndd  ppllaaccee  oouurr  ccoouunnttrryy  

ttoo  aa  oonn  tthhee  ppaatthh  ooff  dduurraabbllee  ssoocciiaall  ssttaabbiilliittyy  aanndd  pprroossppeerriittyy..    

  

114488..  MMrr..  SSppeeaakkeerr  aass  II  ccoonncclluuddee,,  II  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  HHiiss  EExxcceelllleennccyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  tthhee  RRtt..  HHoonn  

PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  mmyy  CCaabbiinneett  ccoolllleeaagguueess  aanndd  tthhee  rreelleevvaanntt  CCoommmmiitttteeeess  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  ffoorr  tthhee  



 

 32 

ssuuppppoorrtt  tthheeyy  hhaavvee  aaccccoorrddeedd  mmyy  MMiinniissttrryy  aanndd  II  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccrraaffttiinngg  tthhiiss  bbuuddggeett..  FFiinnaallllyy,,  

MMrr..  SSppeeaakkeerr  aallllooww  mmee  ttoo  tthhaannkk  mmyy  PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarryy  aanndd  ssttaaffff  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  

ffoorr  tthhee  mmaannyy  hhoouurrss  ooff  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhiiss  pprroocceessss..          

  

TThhaannkk  YYoouu  aallll  aanndd  GGoodd  BBlleessss  KKeennyyaa  

  

  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  bbeegg  ttoo  mmoovvee  


