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SSPPEEEECCHH  DDEELLIIVVEERREEDD  TTOO  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  AASSSSEEMMBBLLYY  OONN  1100TTHH  JJUUNNEE,,  22001100,,  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  

22001100//22001111  

  

11SSTT  JJUULLYY,,  22001100  TTOO  3300TTHH  JJUUNNEE,,  22001111  

  
  

MMrr..  SSppeeaakkeerr  SSiirr,,  

  

II  bbeegg  ttoo  mmoovvee  tthhaatt  MMrr..  SSppeeaakkeerr  ddoo  nnooww  lleeaavvee  tthhee  cchhaaiirr..  

  

  

11..00  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

11..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  aamm  oonnccee  aaggaaiinn  hhoonnoouurreedd  ttoo  pprreesseenntt  ttoo  tthhiiss  AAuugguusstt  HHoouussee  tthhee  NNaattiioonnaall  

BBuuddggeett..  TThhee  22001100  NNaattiioonnaall  BBuuddggeett  ccoommeess  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  iimmpprroovveedd  eeccoonnoommiicc  

eennvviirroonnmmeenntt  bbootthh  aatt  tthhee  gglloobbaall  aanndd  ddoommeessttiicc  lleevveellss..  TThhiiss  iiss  aa  ssttrroonngg  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  mmeeaassuurreess  

uunnddeerrttaakkeenn  aatt  tthhee  gglloobbaall  lleevveell  aass  wweellll  aass  tthhoossee  tthhaatt  wwee  rreessoollvveedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  oouurrsseellvveess  aarree  

bbeeaarriinngg  ffrruuiitt..    

  

22..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  ttooddaayy  pprreesseennttiinngg  tthhiiss  yyeeaarr‟‟ss  bbuuddggeett  iinn  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  sseettttiinngg..  

WWee  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aabboovvee  aavveerraaggee  rraaiinnss  ssiinnccee  NNoovveemmbbeerr  llaasstt  yyeeaarr  tthhaatt  nnooww  ppuuttss  uuss  iinn  aa  mmuucchh  

ssttrroonnggeerr  ppoossiittiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  wwaatteerr  aavvaaiillaabbiilliittyy,,  cchheeaappeerr  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  ffoooodd  sseeccuurriittyy..  TThhee  rreeccoovveerryy  

ooff  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommyy  iiss  uunnddeerrwwaayy  aanndd  tthhiiss  iiss  ggoooodd  nneewwss  ffoorr  KKeennyyaa,,  aalltthhoouugghh  ssoommee  cchhaalllleennggeess  

ssttiillll  rreemmaaiinn  aass  II  wwiillll  eellaabboorraattee  llaatteerr..    

  

33..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee  rreenneewweedd  ooppttiimmiissmm,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittss  iinn  22001100  ttoo  ttaakkee  

ffuurrtthheerr  sstteeppss  ttoo  ppuutt  oouurr  eeccoonnoommyy  oonnttoo  aa  hhiigghh  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  ggrroowwtthh  ppaatthh,,  aass  eennvviissiioonneedd  iinn  oouurr  

VViissiioonn  22003300..  RReeccooggnniissiinngg  tthhaatt  hhiigghh  ggrroowwtthh  aalloonnee  wwiillll  nnoott  ddeelliivveerr  aallll  aassppeeccttss  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aass  

eennvviissiioonneedd,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ssccaallee  uupp  pprrooggrraammmmeess  aanndd  pprroojjeeccttss  tthhaatt  wwee  ssttaarrtteedd  iinn  22000099  ssoo  

tthhaatt  eevveerryy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  ccaann  bbeenneeffiitt..  TThhee  tthheemmee  ooff  tthhiiss  yyeeaarr‟‟ss  BBuuddggeett  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  

““TToowwaarrddss  IInncclluussiivvee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  RRaappiidd  EEccoonnoommiicc  GGrroowwtthh””..  

  

22..00  RREECCEENNTT  EECCOONNOOMMIICC  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTTSS  

  

22..11  TThhee  GGlloobbaall  EEccoonnoommyy  

  

44..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  aatt  tthhee  oouuttsseett  ttoo  ttaakkee  ssttoocckk  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeennttss  aatt  

tthhee  gglloobbaall  sscceennee,,  wwhhiicchh  mmaayy  hhaavvee  ddiirreecctt  bbeeaarriinngg  oonn  oouurr  ddoommeessttiicc  eeccoonnoommyy  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd..  MMrr..  

SSppeeaakkeerr,,  aass  II  iinnddiiccaatteedd  eeaarrlliieerr,,  tthhee  rreeccoovveerryy  ooff  tthhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy  iiss  nnooww  uunnddeerrwwaayy  bbuuooyyeedd  bbyy  

iinnccrreeaasseedd  ccoonnffiiddeennccee  aammoonngg  ccoonnssuummeerrss  aanndd  bbuussiinneesssseess,,  aass  wweellll  aass  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeett  ppllaayyeerrss..  

TThhee  ggrroowwtthh  ooff  gglloobbaall  oouuttppuutt  iiss  pprroojjeecctteedd  ttoo  rreeaacchh  44..22  ppeerrcceenntt  aanndd  44..33  ppeerrcceenntt  iinn  22001100  aanndd  22001111,,  

rreessppeeccttiivveellyy,,  uupp  ffrroomm  00..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000099..    

  

55..  TThhee  rreeccoovveerryy  ooff  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommyy  iinn  22001100  iiss  llaarrggeellyy  dduuee  ttoo  tthhee  ssttrroonnggeerr  rreebboouunndd  iinn  tthhee  

eeccoonnoommiieess  ooff  mmaajjoorr  iinndduussttrriiaall  ccoouunnttrriieess  aanndd  rreessiilliieennccee  iinn  kkeeyy  eemmeerrggiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  
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eeccoonnoommiieess..  BBuutt  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  rreemmaaiinnss  

vvuullnneerraabbllee  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  rreecceenntt  ssoovveerreeiiggnn  ddeebbtt  ccrriissiiss  iinn  EEuurrooppee..  

  

66..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  lliikkee  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  pprroossppeeccttss  ffoorr  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  aarree  

aallssoo  pprroommiissiinngg..  RReeaall  GGDDPP  ggrroowwtthh  ffoorr  tthhee  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  eeccoonnoommiieess  iiss  pprroojjeecctteedd  aatt  44..77  

ppeerrcceenntt  iinn  22001100  aanndd  55..99  ppeerrcceenntt  iinn  22001111,,  uupp  ffrroomm  22..11  ppeerrcceenntt  iinn  22000099..  GGrroowwtthh  ooff  KKeennyyaa‟‟ss  mmaajjoorr  

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

ttoo  rreemmaaiinn  ssttrroonngg,,  aatt  aarroouunndd  55..77  ppeerrcceenntt  iinn  22001100..  DDrraawwiinngg  oonn  lleessssoonnss  ffrroomm  tthhee  rreecceenntt  ccrriissiiss,,  

AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess  mmuusstt,,  aass  aa  pprriioorriittyy,,  ttaakkee  ffuullll  aaddvvaannttaaggee  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  aarriissiinngg  ffrroomm  iinnccrreeaasseedd  

aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommyy  ttoo  ppuutt  tthheeiirr  eeccoonnoommiieess  bbaacckk  oonnttoo  hhiigghheerr  ggrroowwtthh  ppaatthh..    

  

22..22  TThhee  DDoommeessttiicc  EEccoonnoommyy  

  

77..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  KKeennyyaann  eeccoonnoommyy  aallssoo  rreeccoovveerreedd,,  aallbbeeiitt  mmooddeessttllyy,,  ffrroomm  tthhee  rreecceenntt  gglloobbaall  

rreecceessssiioonn  aanndd  ootthheerr  eexxooggeennoouuss  sshhoocckkss,,  ggrroowwiinngg  bbyy  22..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000099  ffrroomm  11..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  

TThhiiss  rreeccoovveerryy  wwaass  ddrriivveenn  mmaaiinnllyy  bbyy  ggrroowwtthh  iinn  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ttrraaddee,,  aanndd  bbuuiillddiinngg  

aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  sseeccttoorrss..  EEqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt  wwaass  tthhee  iinntteerrvveennttiioonnss,,  wwhhiicchh,,  wwee,,  aass  aa  ggoovveerrnnmmeenntt,,  

uunnddeerrttooookk  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  KKaazzii  KKwwaa  VViijjaannaa  aanndd  tthhee  EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  PPrrooggrraammmmeess  ttoo  

aaddddrreessss,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  pprroobblleemm  ooff  yyoouutthh  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ffoooodd  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee    ccoouunnttrryy..  

UUnnddeerrppiinnnniinngg  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  pprrooaaccttiivveellyy  iinntteerrvveennee  wwaass  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ssoouunndd  ffiissccaall  ppoossiittiioonn,,  iinncclluuddiinngg  

llooww  ppuubblliicc  ddeebbtt  lleevveell  aanndd  aa  ssttaabbllee  bbaannkkiinngg  ssyysstteemm..    

  

88..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  pprruuddeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ffiissccaall  aanndd  mmoonneettaarryy  ppoolliicciieess  hhaass  eennssuurreedd  pprriiccee  

ssttaabbiilliittyy..  IInnddeeeedd,,  tthhee  oovveerraallll  iinnffllaattiioonn  rraattee  eeaasseedd,,  ffaalllliinngg  ffrroomm  1144..66  ppeerrcceenntt  iinn  FFeebbrruuaarryy  22000099  ttoo  55..33  

ppeerrcceenntt  iinn  DDeecceemmbbeerr  22000099  aanndd  ffuurrtthheerr  ttoo  33..99  ppeerrcceenntt  iinn  MMaayy  22001100..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreedduucceedd  pprriicceess  

ooff  ffoooodd  iitteemmss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001100,,  wwhhiicchh  wweerree  tthhee  mmaaiinn  ddrriivviinngg  ffoorrccee  iinn  22000099,,  ccoommpplleemmeenntteedd  

mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  ttoo  bbrriinngg  ddoowwnn  iinnffllaattiioonn..    

  

99..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinntteerreesstt  rraatteess  aallssoo  ddeecclliinneedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  22000099//1100  wwiitthh  tthhee  aavveerraaggee  9911--ddaayy  

TTrreeaassuurryy  bbiillll  rraattee  eeaassiinngg  ffrroomm  88..55  ppeerrcceenntt  iinn  JJaannuuaarryy  22000099  ttoo  55..22  ppeerrcceenntt  bbyy  MMaayy  22001100..    TThhiiss  

oouuttccoommee  wwaass  llaarrggeellyy  tthhee  rreessuulltt  ooff  pprruuddeenntt  ffiissccaall  ppoolliiccyy  mmaannaaggeemmeenntt..    

  

1100..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  sseeccttoorr  iimmpprroovveedd  rreeggiisstteerriinngg  aann  oovveerraallll  ssuurrpplluuss  ooff  UUSS$$  446655  

mmiilllliioonn  iinn  22000099  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  ddeeffiicciitt  ooff  UUSS$$  551133  mmiilllliioonn  iinn  22000088..  OOffffiicciiaall  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee  

rreesseerrvveess  rroossee  bbyy  oovveerr  3300  ppeerrcceenntt  ttoo  rreeaacchh  UUSS$$  33..88  bbiilllliioonn  bbyy  eenndd--AApprriill  22001100  ccoommppaarreedd  wwiitthh  UUSS$$  

22..99  bbiilllliioonn  iinn  AApprriill  22000099..  TThhee  eexxcchhaannggee  rraattee  rreemmaaiinneedd  rreellaattiivveellyy  ssttaabbllee  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  oonnee  yyeeaarr,,  

bbuutt  iitt  hhaass  wweeaakkeenneedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ssiinnccee  MMaayy  22001100  llaarrggeellyy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccrriissiiss  iinn  tthhee  EEuurroo--zzoonnee..  

  

1111..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  eeccoonnoommiicc  pprroossppeeccttss  ffoorr  22001100  aanndd  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  aarree  pprroommiissiinngg..    RReeaall  

GGDDPP  ggrroowwtthh  ffoorr  22001100  aanndd  22001111  iiss  pprroojjeecctteedd  aatt  44..55  ppeerrcceenntt  aanndd  55..77  ppeerrcceenntt,,  rreessppeeccttiivveellyy  oorr  55..11  

ppeerrcceenntt  ggrroowwtthh  ffoorr  FFYY22001100//1111..  GGrroowwtthh  iinn  tthhiiss  ppeerriioodd  wwiillll  bbee  ddrriivveenn  mmaaiinnllyy  bbyy  iinnccrreeaasseedd  

iinnvveessttmmeennttss  iinn  kkeeyy  sseeccttoorrss,,  iinncclluuddiinngg  aaggrriiccuullttuurree,,  sseerrvviicceess,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  hheeaalltthh  aanndd  eedduuccaattiioonn;;  

aanndd  ttaarrggeetteedd  ssttrraatteeggiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinntteerrvveennttiioonnss,,  wwhhiicchh  II  wwiillll  bbee  oouuttlliinniinngg  llaatteerr  iinn  mmyy  ssppeeeecchh..  IInn  

aaddddiittiioonn,,  tthhee  ggoooodd  rraaiinnss  tthhaatt  ssttaarrtteedd  ffaalllliinngg  iinn  NNoovveemmbbeerr  22000099,,  aass  wweellll  aass  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  

rreeccoovveerryy  tthhaatt  iiss  ggaaiinniinngg  mmoommeennttuumm  wwiillll  hheellpp  ttoo  eexxppaanndd  aaggrriiccuullttuurraall  oouuttppuutt  aanndd  ddrriivvee  tthhiiss  ggrroowwtthh..    
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33..00  MMOOVVIINNGG  FFOORRWWAARRDD::  SSTTRRAATTEEGGIICC  FFRRAAMMEEWWOORRKK  FFOORR  FFAASSTTEERR  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

1122..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  II  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  aabboovvee,,  eeccoonnoommiicc  pprroossppeeccttss  aarree  pprroommiissiinngg..  HHoowweevveerr,,  

tthheerree  aarree  iinnhheerreenntt  rriisskkss  tthhaatt  ssttiillll  pprreevvaaiill  iinn  tthhee  gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  aass  

eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  ccuurrrreenntt  ssoovveerreeiiggnn  ddeebbtt  ccrriissiiss  iinn  EEuurrooppee..    MMoorreeoovveerr,,  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffaaccee  sseerriioouuss  

cchhaalllleennggeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  cclliimmaattee  cchhaannggee;;  uunneemmppllooyymmeenntt,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aammoonngg  oouurr  yyoouutthh;;  aanndd  

sseevveerree  ffoooodd  ppoovveerrttyy  iinn  cceerrttaaiinn  ppaarrttss  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy..  

    

1133..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheessee  cchhaalllleennggeess  uunnddeerrssccoorree  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ddeevveellooppiinngg  aann  eeccoonnoommiicc  

ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  pprroommootteess  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  bbuuiillddss  tthhee  rreessiilliieennccee  ttoo  eennaabbllee  oouurr  eeccoonnoommyy  ttoo  rreessppoonndd  

mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  sshhoocckkss,,  wwhhiillee  ppaayyiinngg  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  oouurr  lloonngg  tteerrmm  nnaattiioonnaall  

oobbjjeeccttiivveess  aass  oouuttlliinneedd  iinn  VViissiioonn  22003300..    

  

1144..  TThhiiss  mmeeaannss,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ffooccuussiinngg  oonn  kkeeyy  sstteeppss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  pphhyyssiiccaall,,  hhuummaann  aanndd  

iinnssttiittuuttiioonnaall  pprreerreeqquuiissiitteess  ffoorr  aa  ssttrroonngg  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  pprriivvaattee  sseeccttoorr--lleedd  ddeevveellooppmmeenntt..  IItt  aallssoo  

mmeeaannss  ffooccuussiinngg  oonn  ppoolliicciieess  aanndd  iinntteerrvveennttiioonnss  tthhaatt  ooppeenn  uupp  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  uuppccoommiinngg  

eennttrreepprreenneeuurrss  ttoo  ssttaarrtt  bbuussiinneesssseess  aanndd  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt,,  wwhhiillee  eennssuurriinngg  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  

eeqquuiittaabbllee  rreeggiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt..    

  

1155..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ddeessppiittee  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffaaccee,,  wwee  aarree  nnooww  iinn  aa  bbeetttteerr  

ppoossiittiioonn  ttoo  rreeffooccuuss  oouurr  eeffffoorrttss  ttoowwaarrddss  oouurr  lloonngg  tteerrmm  VViissiioonn  aass  wwee  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  rreeccoovveerryy  tthhaatt  iiss  

nnooww  uunnddeerrwwaayy..  TThhee  oovveerrrriiddiinngg  ppoolliiccyy  tthhrruusstt  ooff  22001100//1111  BBuuddggeett  aanndd  tthhee  mmeeddiiuumm--tteerrmm  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  

ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  aanndd  ppuutt  tthhee  eeccoonnoommyy  bbaacckk  oonnttoo  aa  ffiirrmm  ffoouunnddaattiioonn  ooff  hhiigghh  

aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh  ppaatthh..    TThhiiss  wwiillll  rreeqquuiirree  sstteeeerriinngg  tthhee  eeccoonnoommyy  bbaacckk  ttoo  tthhee  77  ppeerrcceenntt  rreeaall  

GGDDPP  ggrroowwtthh  aacchhiieevveedd  iinn  22000077  aanndd  tthheerreeaafftteerr  aacccceelleerraattiinngg  tthhee  ggrroowwtthh  ffuurrtthheerr  ttoo  rreeaacchh  oouurr  VViissiioonn  

22003300  ttaarrggeett  ooff  1100  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  yyeeaarrss..  TThheerreeaafftteerr,,  wwee  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  

ggrroowwtthh  ttaarrggeett  aatt  tthhaatt  lleevveell  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ggrroowwtthh  iiss  bbrrooaadd--bbaasseedd  aanndd  iinncclluussiivvee  ssoo  tthhaatt  nnoo  

ssiinnggllee  KKeennyyaann  iiss  lleefftt  iinn  ppoovveerrttyy..  

  

1166..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  hhiigghh  lleevveell  ooff  ggrroowwtthh,,  wwee  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  mmeeaassuurreess  gguuiiddeedd  bbyy  oouurr  

SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  ffaasstteerr  DDeevveellooppmmeenntt  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  aa  ssttaabbllee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss  aaiimmeedd  aatt  rraaiissiinngg  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  iimmpprroovviinngg  bbuussiinneessss  cclliimmaattee..    

TThhiiss  iiss  kkeeyy  ttoo  eennhhaanncciinngg  KKeennyyaa‟‟ss  ccoommppeettiittiivveenneessss  aanndd  aacccceelleerraattiinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinnvveessttmmeenntt..  

FFuurrtthheerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ddeeeeppeenn  iittss  ffooccuuss  oonn  rreemmoovviinngg  aallll  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  tthhaatt  pprreevveenntt  uuss  

ffrroomm  eexxppllooiittiinngg  oouurr  ffuullll  eeccoonnoommiicc  ppootteennttiiaall..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  ffuurrtthheerr  

iimmpprroovviinngg  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinnccrreeaasseedd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  kkeeyy  pprriioorriittyy  ssoocciiaall  aanndd  

eeccoonnoommiicc  sseeccttoorrss  ssuucchh  aass  hheeaalltthh,,  eedduuccaattiioonn,,  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  ccrriittiiccaall  pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  

eessppeecciiaallllyy  rrooaaddss,,  rraaiill,,  ppoowweerr,,  aanndd  ppoorrtt  mmooddeerrnniizzaattiioonn..    

  

1177..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk  mmuusstt  aallssoo  aaddddrreessss  tthhee  uunneemmppllooyymmeenntt  cchhaalllleennggeess  

tthhaatt  wwee  ffaaccee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aammoonngg  oouurr  yyoouutthh..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eeqquuiipp  tthhee  yyoouutthh  

wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  tteecchhnniiccaall  aanndd  eennttrreepprreenneeuurriiaall  sskkiillllss  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  

mmeeaassuurreess  ttoo  pprroommoottee  tthhee  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriisseess  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  iinnccoommee  ggeenneerraattiioonn..  

TToo  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  sseeccttoorrss  aanndd  ttoo  pprroommoottee  eeqquuiittaabbllee  rreeggiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  ssoocciiaall  ssttaabbiilliittyy,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ssccaallee  uupp  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  tthhee  mmaarrggiinnaalliizzeedd  aarreeaass,,  wwiitthh  rreessoouurrcceess  ddeeddiiccaatteedd  ffoorr  tthhiiss  

pprrooggrraammmmee,,  ccoovveerriinngg  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  ddeevveellooppmmeenntt,,  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh,,  rrooaaddss  aanndd  wwaatteerr  

ssuuppppllyy..  
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33..11  EEnnttrreenncchhiinngg  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  SSttaabbiilliittyy  

  

1188..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  aaccccoommmmooddaattiivvee  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ttoo  ssuuppppoorrtt  

eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  hhaass  ffaacciilliittaatteedd  aa  ppiicckkuupp  iinn  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  HHoowweevveerr,,  wwee  rreeccooggnniizzee  

tthhaatt  iinnffllaattiioonnaarryy  rriisskkss  mmaayy  iinnccrreeaassee  aass  tthhee  eeccoonnoommyy  rreeccoovveerrss  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ssppeennddiinngg  

aacccceelleerraatteess..  TThheerreeffoorree,,  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  iinnttoo  tthhee  mmeeddiiuumm--tteerrmm,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  

KKeennyyaa  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppuurrssuuee  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  ttaarrggeetteedd  aatt  llooww  iinnffllaattiioonn  ooff  aarroouunndd  55  ppeerrcceenntt,,  wwhhiillee  

eennssuurriinngg  ccoonnttiinnuueedd  ssttaabbiilliittyy  iinn  lloonngg--tteerrmm  iinntteerreesstt  rraatteess  aass  wweellll  aass  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ccoommppeettiittiivvee  

eexxcchhaannggee  rraattee  tthhaatt  wwiillll  pprroommoottee  KKeennyyaa‟‟ss  eexxppoorrttss..  

  

1199..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  sshhaallll  aallssoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  pprruuddeenntt  ffiissccaall  ppoolliiccyy  ssttaannccee  aass  aa  ccrriittiiccaall  

ccoommppoonneenntt  ooff  oouurr  eeffffoorrtt  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  55..11  ppeerrcceenntt  ggrroowwtthh  ttaarrggeett  ffoorr  FFYY  22001100//1111  aanndd  eexxppaannddiinngg  

eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  KKeennyyaannss..  TThhee  pprrooppoosseedd  ffiissccaall  ssttrraatteeggyy  uunnddeerrppiinnnniinngg  tthhee  22001100//1111  

BBuuddggeett  ttaakkeess  ccooggnniizzaannccee  ooff  tthhee  rreeaalliittyy  tthhaatt  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aarree  ssccaarrccee  aanndd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nneeeedd  

ttoo  ffooccuuss  oonn  nnaattiioonnaall  pprriioorriittyy  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  hhaavvee  hhiigghh  iimmppaacctt  oonn  oouurr  ssttaatteedd  nnaattiioonnaall  oobbjjeeccttiivveess,,  

bbuutt  wwiitthhiinn  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  aa  ssttaabbllee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  

oovveerrrriiddiinngg  ffiissccaall  ppoolliiccyy  tthhrruusstt  wwiillll  bbee  ttoo::  

ii..  FFiirrsstt,,  mmaaiinnttaaiinn  aa  ssttrroonngg  rreevveennuuee  eeffffoorrtt  ooff  aabboouutt  2222  ––  2244  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  llaarrggeellyy  

aacchhiieevvaabbllee  tthhrroouugghh  ttaarrggeetteedd  ttaaxx  rreeffoorrmmss;;  

iiii..  SSeeccoonnddllyy,,  ccoonnttaaiinn  ggrroowwtthh  ooff  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree,,  wwhhiillee  sshhiiffttiinngg  ccoommppoossiittiioonn  ooff  eexxppeennddiittuurree  

ffrroomm  rreeccuurrrreenntt  ttoo  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  aanndd  eelliimmiinnaattiinngg  uunnpprroodduuccttiivvee  eexxppeennddiittuurreess..    

iiiiii..  TThhiirrdd,,  wwiitthhiinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett,,  pprriioorriittiizzee  iinnffrraassttrruuccttuurraall  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  eennhhaannccee  

eexxeeccuuttiioonn  rraattee  ooff  bbootthh  ddoommeessttiiccaallllyy  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiinnaanncceedd  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett;;  aanndd    

iivv..  CCoonnttaaiinn  tthhee  ssttoocckk  ooff  ddeebbtt  ttoo  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  lleevveell  ooff  aabboouutt  4400  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  tthhee  

mmeeddiiuumm  tteerrmm  ssoo  aass  ttoo  aallllooww  ssuuffffiicciieenntt  aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  wwhhiicchh  iiss  

nneecceessssaarryy  ffoorr  ddrriivviinngg  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy..  

  

33..22  TToowwaarrddss  aa  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  ffoorr  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  CCoommmmuunniittyy  

  

2200..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  ffoorr  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  

CCoommmmuunniittyy  wwiillll  ccoommee  iinnttoo  ffoorrccee  ssttaarrttiinngg  11sstt  JJuullyy  22001100..  TThhiiss  iiss  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  mmiilleessttoonnee  ffoorr  aallll  ooff  

uuss  iinn  tthhee  CCoommmmuunniittyy  bbeeccaauussee  iitt  wwiillll  ccrreeaattee  aa  ssiinnggllee  ttrraaddiinngg  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  

rreeggiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aallll  ooff  uuss..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  lleett  mmee,,  tthheerreeffoorree,,  ttaakkee  tthhiiss  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  iitt  aabbssoolluutteellyy  cclleeaarr  tthhaatt  KKeennyyaa  iiss  pprreeppaarreedd  ttoo  ffuullllyy  iimmpplleemmeenntt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhee  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  PPrroottooccooll  ffrroomm  11sstt  JJuullyy,,  22001100..  II  aallssoo  ccaallll  uuppoonn  oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  iinn  tthhee  

CCoommmmuunniittyy  ttoo  ddoo  lliikkeewwiissee  bbeeccaauussee  wwee  aallll  aaggrreeee  tthhaatt  iitt  iiss  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  oouurr  ppeeooppllee..  

  

DDeeeeppeenniinngg  TTaaxx  RReeffoorrmmss  

  

2211..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ddeeeeppeenn  ttaaxx  rreeffoorrmmss  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  ccoommpplliiaannccee,,  

bbrrooaaddeenn  tthhee  ttaaxx  nneett  aanndd  iinnccrreeaassee  rreevveennuuee  ttoo  ffiinnaannccee  oouurr  eexxppeennddiittuurree  pprrooggrraammmmeess  tthhaatt  aarree  

ggeeaarreedd  ttoowwaarrddss  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy..  DDuurriinngg  tthhee  22000099//1100  ffiissccaall  yyeeaarr,,  tthhee  KKeennyyaa  RReevveennuuee  AAuutthhoorriittyy  

ttooookk  sseevveerraall  mmeeaassuurreess  ttoo  ssttrreeaammlliinnee  rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  iimmpprroovvee  eeffffiicciieennccyy  iinn  

ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ttaaxxppaayyeerr  sseerrvviiccee..  TThhee  AAuutthhoorriittyy  iinn  FFYY  22000099//1100  iimmpplleemmeenntteedd  aa  rraannggee  ooff  oonnlliinnee  
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sseerrvviicceess  tthhaatt  eennhhaanncceedd  iittss  aabbiilliittyy  ttoo  mmoonniittoorr  rreevveennuuee  mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ttaaxx  

ppaayyeerrss  ttoo  pphhyyssiiccaallllyy  vviissiitt  tthhee  AAuutthhoorriittyy‟‟ss  pprreemmiisseess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  wweellll  aawwaarree  tthhaatt  

mmoorree  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  eessppeecciiaallllyy  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ooff  ccoommpplliiaannccee  ttoo  tthhee  ttaaxx  ppaayyeerrss  wwhhiillee  

eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  AAuutthhoorriittyy  mmeeeettss  tthhee  ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn  ttaarrggeettss..        

  

2222..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  CCuussttoommss  SSeerrvviicceess,,  KKRRAA  wwiillll  iinnttrroodduuccee  aann  AAuuttoommaatteedd  

VVaalluuaattiioonn  DDaattaabbaassee  SSyysstteemm  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ccuussttoommss  vvaalluuaattiioonn  ffuunnccttiioonn  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  

aasssseessssiinngg  aanndd  ccoolllleeccttiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee  ttaaxxeess..  KKRRAA  wwiillll  aallssoo  rroollll  oouutt  tthhee  EElleeccttrroonniicc  CCaarrggoo  

TTrraacckkiinngg  SSyysstteemm  ttoo  eennaabbllee  eeffffeeccttiivvee  mmoonniittoorriinngg  ooff  aallll  ttrraannssiitt  ggooooddss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccuurrbb  iinncciiddeenncceess  ooff  

ddiivveerrssiioonn  ooff  ssuucchh  ggooooddss  iinnttoo  tthhee  llooccaall  mmaarrkkeett..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  eelliimmiinnaattee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccaarrggoo  

eessccoorrttss  aanndd  tthheerreebbyy  ffaasstt--ttrraacckk  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  ccaarrggoo  aaccrroossss  bboorrddeerrss..  

  

2233..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ddoommeessttiicc  ttaaxxaattiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  KKRRAA  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteeggrraatteedd  TTaaxx  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm,,  wwhhiicchh  wwiillll  eennaabbllee  bbuussiinneesssseess  ttoo  ffiillee  

tthheeiirr  ttaaxx  rreettuurrnnss  oonnlliinnee  tthheerreebbyy  rreedduucciinngg  ccoommpplliiaannccee  ccoossttss  ssuubbssttaannttiiaallllyy..  TThhee  ssyysstteemm  wwiillll  aallssoo  

mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  ttoo  pprroocceessss  ttaaxx  rreeffuunnddss,,  aann  iissssuuee  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ooff  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss  

ccoommmmuunniittyy..  II,,  tthheerreeffoorree,,  wwaanntt  ttoo  uurrggee  oouurr  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy  ttoo  vvoolluunnttaarriillyy  eemmbbrraaccee  tthhee  ssyysstteemm  

iinnsstteeaadd  ooff  wwaaiittiinngg  ttoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddoo  ssoo..      

  

2244..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  aallll  KKeennyyaannss  tthhaatt  ttaaxx  eevvaassiioonn  iiss  aann  

eeccoonnoommiicc  ccrriimmee  tthhaatt  iiss  ppuunniisshhaabbllee  uunnddeerr  tthhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt..  GGooiinngg  

ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt‟‟ss  rreessppoonnssee  ttoo  ttaaxx  eevvaassiioonn  wwiillll  bbee  rroobbuusstt  aanndd  sswwiifftt..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  aawwaarree  tthhaatt  ssoommee  FFoorreexx  BBuurreeaauuxx  aarree  aaiiddiinngg  ttaaxx  eevvaassiioonn  tthhrroouugghh  eennggaaggeemmeenntt  iinn  

bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  lliicceennsseedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee..  TToo  aaddddrreessss  tthhiiss,,  II  hhaavvee  ddiirreecctteedd  tthhee  

CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  aanndd  tthhee  KKRRAA  ttoo  jjooiinnttllyy  uunnddeerrttaakkee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  aauuddiitt  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  

ooff  tthhee  FFoorreexx  BBuurreeaauuxx  aanndd  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  ffiinnaall  rreeppoorrtt  ttoo  mmyy  ooffffiiccee  bbyy  eenndd--SSeepptteemmbbeerr  22001100..    

  

2255..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  mmeeaassuurreess  tthhaatt  II  hhaavvee  oouuttlliinneedd  ttoo  ssttrreeaammlliinnee  tthhee  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aarree  

jjuusstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoolluuttiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  aaddddrreessssiinngg  tthhee  ccoommpplliiaannccee  bbuurrddeenn  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy..  

AAss  II  ddiidd  ccoommmmiitt  iinn  mmyy  bbuuddggeett  llaasstt  yyeeaarr,,  tthhee  TTaaxx  HHaarrmmoonniizzaattiioonn  TTaasskkffoorrccee  hhaass  ccoommpplleetteedd  iittss  wwoorrkk  

aanndd  wwee  hhaavvee  aallssoo  bbeenneeffiitteedd  ffrroomm  iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxppeerrttiissee  oonn  tthhee  nneexxtt  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn  ttoo  rreevviieeww,,  

ccoommpprreehheennssiivveellyy,,  oouurr  ttaaxx  ssyysstteemm..  GGooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  aappppooiinntt  aa  TTaaxx  RReeffoorrmm  

CCoommmmiissssiioonn  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  ttaaxx  ccooddee  wwhhiicchh  iiss  ssiimmpplleerr  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  VViissiioonn  22003300..  AAss  

aa  ffiirrsstt  sstteepp  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwiillll  ffaasstt--ttrraacckk  aa  rreevviieeww  aanndd  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  aa  nneeww  VVAATT  

lleeggiissllaattiioonn  ttoo  bbee  ttaabblleedd  ffoorr  ddeebbaattee  iinn  tthhee  nneexxtt  BBuuddggeett..  WWhheenn  eennaacctteedd,,  II  eexxppeecctt  tthhee  nneeww  VVAATT  

lleeggiissllaattiioonn  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  mmoosstt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggeess  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  VVAATT  ttaaxxppaayyeerrss,,  iinncclluuddiinngg  

rreeffuunnddss..  

  

PPuubblliicc  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  RReeffoorrmmss  

  

2266..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ppoolliiccyy  ssttaannccee  ffoorr  VViissiioonn  22003300,,  wwee  wwiillll  

ddeeeeppeenn  tthhee  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  rreeffoorrmmss  ttoo  rreedduuccee  wwaassttaaggee,,  eennssuurree  eeffffiicciieennccyy  aanndd  

eeccoonnoommyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  rreeffoorrmmss  wwiillll  iimmpprroovvee  

eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  ffaacciilliittaattee  ggrroowwtthh  ooff  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aass  tthhee  eennggiinnee  ffoorr  

ggrroowwtthh..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  ssttrraatteeggyy  ooff  ccoonnttaaiinniinngg  ggrroowwtthh  ooff  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree,,  

wwhhiillee  sshhiiffttiinngg  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ffrroomm  rreeccuurrrreenntt  ttoo  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  aanndd  eelliimmiinnaattiinngg  uunnpprroodduuccttiivvee  

eexxppeennddiittuurreess..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  wwiillll  rriissee  ttoo  1111..77  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  22001100//1111,,  

uupp  ffrroomm  1100..33  ppeerrcceenntt  iinn  22000099//1100..    
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2277..  AA  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  ffuurrtthheerr  eennttrreenncchh  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  

rreeffoorrmmss  iinncclluuddeess  iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  aanndd  ffuullllyy  ddeeppllooyyiinngg  tthhee  IInntteeggrraatteedd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  

IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  ((IIFFMMIISS))  oonn  aa  ssiinnggllee  iinntteeggrraatteedd  ppllaattffoorrmm..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  aann  AAccttiioonn  PPllaann  ffoorr  tthhee  ffuullll  

rroollll--oouutt  ooff  IIFFMMIISS  wwiillll  bbee  rreeaaddyy  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  eenndd--SSeepptteemmbbeerr  22001100..  LLeett  mmee  aallssoo  aadddd  tthhaatt  

eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  IIFFMMIISS  wwiillll  rreeqquuiirree  aallll  tthhee  kkeeyy  ppllaayyeerrss  ttoo  eemmbbrraaccee  tthhee  tteecchhnnoollooggyy..  IInn  

tthhiiss  rreeggaarrdd,,  aallll  AAccccoouunnttiinngg  OOffffiicceerrss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aass  

ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnttrraaccttss..  

  

2288..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  II  eemmpphhaassiizzeedd  dduurriinngg  mmyy  bbuuddggeett  ssppeeeecchh  llaasstt  yyeeaarr,,  wwee  ccaann  nnoo  lloonnggeerr  

aaffffoorrdd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  pprroovviiddiinngg  bbuuddggeettaarryy  rreessoouurrcceess  ttoo  mmiinniissttrriieess  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  tthhaatt  ccaannnnoott  ffuullllyy  

ssppeenndd  aanndd  aaccccoouunntt  ffoorr  rreessuullttss  ttoo  KKeennyyaannss..    IInn  mmyy  BBuuddggeett  SSttaatteemmeenntt  llaasstt  yyeeaarr,,  wwee  ccoommmmiitttteedd  ttoo  

eennhhaannccee  aabbssoorrppttiioonn  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett..    HHoowweevveerr,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwhhiillee  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  ssoommee  

iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr‟‟ss,,  aabbssoorrppttiioonn  rraattee,,  tthheerree  

iiss  ssttiillll  rroooomm  ffoorr  ffuurrtthheerr  iimmpprroovveemmeenntt..  

  

2299..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  ccoommmmiittttiinngg  oonnccee  aaggaaiinn  bbuutt  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  

aaccttiioonnss,,  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  rraattee  ooff  bbootthh  ddoommeessttiiccaallllyy  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiinnaanncceedd  ddeevveellooppmmeenntt  

bbuuddggeett..  WWee  wwiillll  aacchhiieevvee  tthhiiss  bbyy  eennssuurriinngg  tthhaatt  AAccccoouunnttiinngg  OOffffiicceerrss  ccoommmmiitt  iinn  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  

ccoonnttrraaccttss  ffoorr  22001100//1111  ttoo  aabbssoorrbb  aatt  lleeaasstt  9900  ppeerrcceenntt  aanndd  8800  ppeerrcceenntt,,  rreessppeeccttiivveellyy  ooff  aallll  

ddoommeessttiiccaallllyy  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiinnaanncceedd  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeettss..  AAllll  AAccccoouunnttiinngg  OOffffiicceerrss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  

ttoo  ddeevveelloopp  aaccttiioonn  ppllaannss  ffoorr  aallll  tthheeiirr  pprroojjeeccttss  iinnddiiccaattiinngg  ssppeecciiffiicc  ttiimmeelliinneess  aanndd  bbeenncchhmmaarrkkss  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ffuullll  ddiissbbuurrsseemmeenntt..  SSppeecciiffiicc  eemmpphhaassiiss  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  eennssuurriinngg  aauuddiittss  aarree  ccaarrrriieedd  

oouutt  oonn  ttiimmee  aanndd  aallll  ootthheerr  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett..  

  

PPrruuddeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  DDeebbtt  

  

3300..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  VViissiioonn  22003300  aanndd  MMeeddiiuumm--TTeerrmm  PPllaann,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  

ccoonnttaaiinn  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  ppuubblliicc  ddeebbtt  ttoo  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  lleevveell  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iiss  nnoott  

ccrroowwddeedd  oouutt..  AAnndd  wwee  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhiiss  ccoommmmiittmmeenntt  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  bbyy  rreedduucciinngg  

ddoommeessttiicc  bboorrrroowwiinngg  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ffrroomm  55..11  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  22000099//1100  SSuupppplleemmeennttaarryy  BBuuddggeett,,  ttoo  

aass  llooww  aass  33..88  ppeerrcceenntt  iinn  22001100//1111..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  KKeennyyaannss  aarree  aawwaarree,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  

mmaaiinnttaaiinneedd  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  oovveerraallll  ddeebbtt  ppoossiittiioonn..  HHoowweevveerr,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  

sseerrvviicciinngg  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  ccoommeess  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  mmoorree  pprreessssiinngg  aanndd  pprriioorriittyy  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammss..  IInn  tthhiiss  rreessppeecctt  aanndd  iinn  ppuurrssuuaannccee  ooff  aa  pprroocceessss  ssttaarrtteedd  iinn  tthhee  FFYY  22000099//1100,,  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  tthhee  22001100  MMeeddiiuumm  TTeerrmm  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraatteeggyy  ((MMTTDDSS))  ttoo  

pprroovviiddee  ooppeerraattiioonnaall  gguuiiddaannccee  ffoorr  ddeebbtt  ffiinnaanncciinngg  aatt  llooww  ccoosstt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  pprruuddeenntt  ddeeggrreeee  ooff  rriisskk  aanndd  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  mmaaiinnttaaiinniinngg  ddeebbtt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..    

  

3311..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  22003300  MMTTDDSS  hhaass  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  

mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  aanndd  rreellaatteedd  vvaarriiaabblleess  aanndd  rreeccoommmmeennddss  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  sshhiifftt  iinn  bbootthh  ffiinnaanncciinngg  

aanndd  ccoommppoossiittiioonn  ooff  ddeebbtt  ttoowwaarrdd  lloonngg  tteerrmm  ddoommeessttiicc  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm..  TToo  ffaacciilliittaattee  rreedduuccttiioonn  

iinn  ddoommeessttiicc  ddeebbtt,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aaiimmss  ttoo  iinnccrreeaassee  aacccceessss  ttoo  eexxtteerrnnaall  ccoonncceessssiioonnaall  ffuunnddss  aanndd  

uussee  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprroocceeeeddss  ttoo  rreeppaayy  tthhee  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  aallrreeaaddyy  aaccqquuiirreedd..  TThhee  ssaavviinnggss  lliikkeellyy  ttoo  aarriissee  

ffrroomm  tthhiiss  ddeebbtt  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ffiinnaannccee  ccrriittiiccaall  aanndd  ssttrraatteeggiicc  pprriioorriittyy  

ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess..  
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DDeeeeppeenniinngg  FFiinnaanncciiaall  SSeeccttoorr  RReeffoorrmmss  

  
32. Mr. Speaker, while our financial sector continues to be strong, there will be need to 
undertake further reforms to address systemic vulnerabilities that have become apparent 
following the onset of the global economic and financial crisis.  In addition to the legal reforms I 
have outlined, I will be introducing amendments to the Capital Markets Authority Act to facilitate 
the Demutualization of the Nairobi Stock Exchange during FY 2010/11. 

  

33..33  FFaacciilliittaattiinngg  BBuussiinneessss  DDeevveellooppmmeenntt  ffoorr  WWeeaalltthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  CCrreeaattiioonn  

  

3333..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  ttooddaayy‟‟ss  iinnccrreeaassiinnggllyy  gglloobbaalliizzeedd  wwoorrlldd,,  eennhhaanncciinngg  oouurr  ccoouunnttrryy„„ss  

ccoommppeettiittiivveenneessss  iiss  kkeeyy  ttoo  aattttaaiinniinngg  oouurr  ggooaall  ooff  bbeeccoommiinngg  aa  mmiiddddllee  iinnccoommee  ccoouunnttrryy  bbyy  22003300..  WWee,,  

hhoowweevveerr,,  rreeccooggnniissee  tthhaatt  ddeessppiittee  tthhee  rreeffoorrmmss  wwee  hhaavvee  uunnddeerrttaakkeenn,,  oouurr  lleeggaall  aanndd  rreegguullaattoorryy  

ffrraammeewwoorrkk  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  aann  iimmppeeddiimmeenntt  ttoo  ddooiinngg  bbuussiinneessss..    TToo  aattttaaiinn  oouurr  ssttaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  

ggooaall,,  wwee  rreeqquuiirree  aa  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  aatt  ppaarr  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbeesstt  pprraaccttiiccee  ssoo  tthhaatt  wwee  

ccaann  aattttrraacctt  tthhee  rreeqquuiissiittee  pprriivvaattee  iinnvveessttmmeenntt..  IInn  tteerrmmss  ooff  oouurr  iinnvveessttmmeenntt  iinn  pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  

wwee  aarree  mmaakkiinngg  ccoommmmeennddaabbllee  pprrooggrreessss..  BBuutt  oouurr  rreegguullaattoorryy  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  nnoott  kkeeeeppiinngg  iinn  ttaannddeemm  

wwiitthh  tthhee  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  pprreeddiiccttaabbiilliittyy  aanndd  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss..  TThheeiirr  mmiinnddsseett  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  

aaiimmeedd  aatt  pprreevveennttiinngg  aanndd  nnoott  ffaacciilliittaattiinngg  bbuussiinneessss..  

  

3344..  TThhiiss  BBuuddggeett,,  tthheerreeffoorree,,  pprrooppoosseess  ffuurrtthheerr  mmeeaassuurreess  ttoo  iimmpprroovvee  oouurr  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  

ssuuppppoorrttiivvee  ooff  pprriivvaattee  sseeccttoorr--lleedd  ggrroowwtthh..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonnee  kkeeyy  aaccttiioonn  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  wwiillll  bbee  tthhee  

eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  BBuussiinneessss  RReegguullaattiioonn  BBiillll,,  wwhhiicchh  iiss  nnooww  rreeaaddyy  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhiiss  

HHoouussee..  OOnnccee  eennaacctteedd,,  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  ffoorr  oouurr  rreegguullaattoorryy  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  ttoo  

aarrbbiittrraarriillyy  aanndd  uunniillaatteerraallllyy  iinnttrroodduuccee  cchhaarrggeess  aanndd  ffeeeess..    MMrr..  SSppeeaakkeerr  II  wwiillll  bbee  ccoouunnttiinngg  oonn  HHoonn..  

MMeemmbbeerrss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  BBiillll..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  wwee  uurrggee  tthhee  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  ttoo  cchhaannggee  

tthheeiirr  mmiinnddsseett  aanndd  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  tthheeiirr  rroollee  iiss  ttoo  ffaacciilliittaattee  bbuussiinneessss  aanndd  nnoott  ttoo  ssttiiffllee  iitt..    IInn  aaddddiittiioonn,,  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  TTrreeaassuurryy  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  lliinnee  mmiinniissttrriieess  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggaall  

ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  rreegguullaattoorrss  aanndd  wwhheerree  nneecceessssaarryy,,  iinnttrroodduuccee  aammeennddmmeennttss  ttoo  rreemmoovvee  aallll  cchhaarrggeess  

aanndd  ffeeeess  ccuurrrreennttllyy  iimmppoosseedd..    TToo  ffiinnaannccee  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss,,  ffuunnddiinngg  wwiillll  bbee  ddoonnee  tthhrroouugghh  tthhee  

eexxcchheeqquueerr..    

  

3355..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aallssoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  oouurr  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittiieess  aarree  nnoott  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  

ggeenneerraattiinngg  iinnccoommee  bbyy  iimmppoossiinngg  hhiigghh  rreegguullaattoorryy  cchhaarrggeess  aanndd  ffeeeess  oonn  bbuussiinneesssseess..  TToo  gguuaarrdd  

aaggaaiinnsstt  oovveerr--rreegguullaattiioonn  aass  bbaarrrriieerrss  ttoo  bbuussiinneessss  aanndd  ttoo  eennssuurree  ssuurrpplluusseess  rreeaalliizzeedd  bbyy  rreegguullaattoorrss  aarree  

rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  eexxcchheeqquueerr  ttoo  ffiinnaannccee  ccrriittiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ttoo  rreeqquuiirree  aallll  rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittiieess  ttoo  rreettaaiinn  oonnllyy  1100%%  ooff  ssuurrpplluuss  ffuunnddss  

rreeaalliizzeedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aanndd  rreemmiitt  tthhee  rreesstt  ttoo  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd..  

  

3366..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  aallssoo  ttaakkiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  aanndd  ccoonnssoolliiddaattee    

tthhee  ccoouunnttrryy‟‟ss  bbuussiinneessss  rreegguullaattoorryy  rreeffoorrmmss  aanndd  ffaasstt  ttrraacckk  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  BBiillllss  

ddeessiiggnneedd  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  eennhhaannccee  oouurr  iinnvveessttmmeenntt  cclliimmaattee..  AAmmoonngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  bbuussiinneessss  rreeffoorrmm  

bbiillllss  wwee  iinntteenndd  ttoo  ttaabbllee  ssoooonn  iinncclluuddee  ((ii))  tthhee  CCoommppaanniieess  BBiillll  22001100;;  ((iiii))  tthhee  IInnssoollvveennccyy  BBiillll  22001100;;  ((iiiiii))  

tthhee  PPaarrttnneerrsshhiipp  BBiillll  22001100;;  ((iivv))  tthhee  LLiimmiitteedd  LLiiaabbiilliittyy  PPaarrttnneerrsshhiipp  BBiillll  22001100;;  ((vv))  tthhee  BBaannkkiinngg  BBiillll  22000099;;  

((vvii))  tthhee  DDeeppoossiitt  PPrrootteeccttiioonn  FFuunndd  BBiillll  22001100;;  aanndd  ((vviiii))  tthhee  NNaattiioonnaall  PPaayymmeennttss  BBiillll  22001100..    II  uurrggee  HHoonn..  

MMeemmbbeerrss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheessee  bbiillllss  wwhheenn  tthheeyy  ccoommee  bbeeffoorree  tthhiiss  HHoouussee  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  ccrriittiiccaall  ttoo  

iimmpprroovviinngg  tthhee  bbuussiinneessss  cclliimmaattee..  
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3377..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aann  aarreeaa  ooff  rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeesseerrvviinngg  ssppeecciiaall  mmeennttiioonn  iiss  tthhee  aarreeaa  ooff  

VVAATT  rreeffuunnddss..  AAtt  vvaarriioouuss  ffoorraa,,  bbuussiinneessssmmeenn  hhaavvee  rraaiisseedd  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ssppeeeeddyy  

rreessoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  VVAATT  rreeffuunnddss  pprroobblleemm..  EEvveenn  iinn  tthhee  DDooiinngg  BBuussiinneessss  SSuurrvveeyyss,,  tthhee  ttiimmee  ttaakkeenn  iinn  

mmeeeettiinngg  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn,,  rreeccoorrddiinngg,,  ffiilliinngg  aanndd  rreeffuunnddss  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  VVAATT  hhaass  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd  aass  aann  iimmppeeddiimmeenntt  ttoo  aa  ccoonndduucciivvee--bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt..  TThheerreeffoorree,,  ssttrreeaammlliinniinngg  VVAATT  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoommppoonneenntt  ooff  oouurr  oovveerraallll  ssttrraatteeggiieess  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  bbuussiinneessss  

cclliimmaattee..  

  

3388..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  ttaacckkllee  tthhiiss  pprroobblleemm  II  wwiillll  bbee  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  sseevveerraall  mmeeaassuurreess..  FFiirrssttllyy,,  aallll  

oouuttssttaannddiinngg  rreeffuunnddss  aauuddiitteedd  aanndd  ffiirrmmeedd  uupp  aass  ppaayyaabbllee  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  JJuunnee  22001100,,  wwiillll  bbee  cclleeaarreedd  bbyy  

tthhee  eenndd  ooff  JJuullyy  22001100..  SSeeccoonnddllyy..  KKRRAA  wwiillll  rreeffuunndd,,  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  11sstt  JJuullyy  22001100,,  aallll  nneeww  ccllaaiimmss  tthhaatt  

mmeeeett  tthhee  llooww  rriisskk  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  ppaaiidd  wwiitthhiinn  112200  ddaayyss..  AAnndd,,  tthhiirrddllyy,,  tthhee  mmoosstt  sseevveerree  ppeennaallttiieess  

aavvaaiillaabbllee  iinn  llaaww  sshhaallll  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhoossee  ffoouunndd  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ffrraauudd  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  ooffffiicceerrss  ooff  

tthhee  RReevveennuuee  AAuutthhoorriittyy  oorr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy..    

  

33..44  TTaarrggeetteedd  IInnvveessttmmeenntt  iinn  SSeeccuurriittyy  ffoorr  EEccoonnoommiicc  RReeccoovveerryy  

  

3399..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  sseeccuurriittyy  mmuusstt  bbee  oouurr  mmaaiinn  ccoonncceerrnn,,  ffoorr  wwiitthhoouutt  iitt,,  tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoo  

iinnvveessttmmeennttss,,  wwhhiicchh  wwee  nneeeedd  ttoo  aacccceelleerraattee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  ccrreeaattee  mmoorree  jjoobbss  aanndd  ffaacciilliittaattee  

rreedduuccttiioonn  ooff  ppoovveerrttyy..  WWhhiillee  wwee  hhaavvee  mmaaddee  ggoooodd  pprrooggrreessss  iinn  iimmpprroovviinngg  sseeccuurriittyy,,  wwee  aarree  wweellll  

aawwaarree  tthhaatt  mmoorree  ssttiillll  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  sseeccuurree  KKeennyyaa  iinn  wwhhiicchh  cciittiizzeennss,,  

ttoouurriissttss  aanndd  iinnvveessttoorrss  ccaann  iinnvveesstt  aanndd  ddoo  bbuussiinneessss..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  pprriioorriittiizzeedd  sseeccuurriittyy  

rreeffoorrmmss  tthhrroouugghh  eennhhaanncceedd  ffuunnddiinngg  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  kkeeyy  rreeffoorrmmss  uunnddeerr  AAggeennddaa  FFoouurr  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

AAccccoorrdd..  TThheessee  rreeffoorrmmss  wwiillll  ffuurrtthheerr  ccrreeaattee  aa  ccoonndduucciivvee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  mmoorree  

iimmppoorrttaannttllyy,,  aassssuurree  aa  sseeccuurree  KKeennyyaa  ffoorr  ffaasstteerr  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy..    

  

4400..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinnccrreeaasseedd  bbuuddggeettaarryy  rreessoouurrcceess  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh4466..33  bbiilllliioonn,,  II  

hhaavvee  aallllooccaatteedd  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  SSttaattee  ffoorr  IInntteerrnnaall  SSeeccuurriittyy  aanndd  PPrroovviinncciiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  aann  

aaddddiittiioonnaall  KKsshh  22  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  hhiigghh--iimmppaacctt  ttaarrggeetteedd  sseeccuurriittyy  iinntteerrvveennttiioonn  pprrooggrraamm  

ccoovveerriinngg  iinnvveessttmmeennttss  iinn  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccrriimmee  pprrooffiilliinngg  aanndd  

iinntteelllliiggeennccee  aannaallyyssiiss,,  aallll  aaiimmeedd  aatt  eennhhaanncciinngg  sseeccuurriittyy  iinn  oouurr  uurrbbaann  cceennttrreess  aanndd  hhiigghhwwaayyss..  II  aamm  

ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  KKeennyyaannss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheessee  iinnvveessttmmeennttss  iinn  aa  vveerryy  sshhoorrtt  ttiimmee..    

  

44..00  IINNVVEESSTTIINNGG  IINN  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  FFOORR  FFAASSTTEERR  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

4411..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aann  eexxtteennssiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  aann  eesssseennttiiaall  ddrriivveerr  ffoorr  ggrroowwtthh,,  

ccoommppeettiittiivveenneessss  aanndd  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  AAnndd  aass  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  aa  wweellll  

ddeevveellooppeedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneettwwoorrkk  rreedduucceess  tthhee  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  rreeggiioonnss,,  rreessuullttiinngg  iinn  aa  ttrruullyy  

iinntteeggrraatteedd  nnaattiioonnaall  mmaarrkkeett..  IInnddeeeedd,,  aann  eeffffiicciieenntt  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkk  iiss  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  

eennttrreepprreenneeuurrss  aanndd  ffaarrmmeerrss  ttoo  ggeett  tthheeiirr  ggooooddss  aanndd  pprroodduuccee  ttoo  mmaarrkkeettss  iinn  aa  sseeccuurree  aanndd  ttiimmeellyy  

mmaannnneerr,,  aanndd  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  aaffffoorrddaabbllee  mmoovveemmeenntt  ooff  wwoorrkkeerrss..  TToo  hhaasstteenn  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  aanndd  

eexxppaanndd  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aallll  KKeennyyaannss,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssccaallee--uupp  

iinnvveessttmmeennttss  iinn  kkeeyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  ccoovveerriinngg  rrooaadd  nneettwwoorrkk,,  eenneerrggyy  ssuuppppllyy,,  ttrraannssppoorrtt  

ssyysstteemm,,  aanndd  ppoorrtt  sseerrvviicceess..    

  

4422..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  wwiillll  ddoo  aallll  tthheessee  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  gguuiiddeedd  bbyy  tthhee  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess  

wwee  hhaavvee  sseett  ffoorr  oouurrsseellvveess..  TThheessee  iinncclluuddee::  ((ii))  rraaiissiinngg  eeffffiicciieennccyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  

pprroojjeeccttss;;  ((iiii))  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn  aaggaaiinnsstt  gglloobbaallllyy  aacccceeppttaabbllee  ssttaannddaarrddss;;  
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((iiiiii))  eennhhaanncciinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  sseeccttoorr;;  aanndd  ((iivv))  uupp--ssccaalliinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

aanndd  ccoommpplleettiioonn  ooff  kkeeyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeeccttss..  CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  ssttrraatteeggyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  

aaccccoorrddiinnggllyy  aallllooccaatteedd  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett  KKsshh  118822  bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  rreepprreesseennttss  aann  iinnccrreeaassee  ooff  KKsshh..3300  

bbiilllliioonn  oorr  2200..11  ppeerrcceenntt  oovveerr  tthhee  aammoouunntt  aallllooccaatteedd  iinn  22000099//1100,,  ttoowwaarrdd  ffiinnaanncciinngg  pprriioorriittiizzeedd  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunnttrryywwiiddee..  

  

44..11  IImmpprroovviinngg  RRooaadd  NNeettwwoorrkk  ttoo  AAcccceelleerraattee  GGrroowwtthh,,  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  PPoovveerrttyy  

RReedduuccttiioonn  

  

4433..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  wwee  hhaavvee  aanndd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  iinnvveesstt  hheeaavviillyy  ttoowwaarrdd  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  oouurr  rrooaadd  nneettwwoorrkk,,  wweellll  aawwaarree  tthhaatt  iitt  iiss  oonnllyy  tthhrroouugghh  ggoooodd  aanndd  wweellll  mmaaiinnttaaiinneedd  

rrooaaddss  tthhaatt  wwee  sshhaallll  uunnlloocckk  tthhee  eeccoonnoommiicc  ppootteennttiiaall  ooff  oouurr  eeccoonnoommyy..  IInn  tthhee  22000099//1100  FFYY,,  771155  

kkiilloommeettrreess  ooff  rrooaaddss  wweerree  ccoonnssttrruucctteedd,,  11,,111122  kkiilloommeettrreess  rreehhaabbiilliittaatteedd  aanndd  11,,114422  kkiilloommeettrreess  

mmaaiinnttaaiinneedd..  TToo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  oonn--ggooiinngg  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkk  aanndd  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  oouurr  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssccaalliinngg--uupp  iinnvveessttmmeenntt  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ssoo  aass  ttoo  hhaasstteenn  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy,,  II  hhaavvee  

aallllooccaatteedd  KKsshh  7788..66  bbiilllliioonn  ttoo  tthhee  ssuubb--sseeccttoorr‟‟ss  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett..  TThhiiss  aammoouunntt  iiss  KKsshh  2200  bbiilllliioonn  

oorr  3344  ppeerrcceenntt  oovveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  aammoouunntt  II  aallllooccaatteedd  ffoorr  rrooaaddss  uunnddeerr  tthhee  bbuuddggeett  eennddiinngg  JJuunnee  

22001100..    

  

4444..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthhiinn  tthhee  ttoottaall  ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett  ffoorr  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  KKsshh  770000  mmiilllliioonn  

wwiillll  ssppeecciiffiiccaallllyy  bbee  eexxppeennddeedd  ttoo  iinniittiiaattee  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  VVooii--TTaavveettaa  rrooaadd  iinn  

oorrddeerr  ttoo  ooppeenn  tthhee  aarreeaa  ffoorr  ccoommmmeerrccee  aanndd  ttrraaddee,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ttoo  mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  oouurr  ggoooodd  

nneeiigghhbboouurrss  iinn  nnoorrtthheerrnn  TTaannzzaanniiaa  ttoo  ttrraannssppoorrtt  tthheeiirr  iimmppoorrttss  aanndd  eexxppoorrttss  tthhrroouugghh  tthhee  ppoorrtt  ooff  

MMoommbbaassaa..  IItt  aallssoo  iinncclluuddeess  KKsshh44..22  bbiilllliioonn  ffoorr  rrooaaddss  ttoo  ooppeenn  uupp  IIssiioolloo  aass  oonnee  ooff  tthhee  VViissiioonn  22003300  

RReessoorrtt  CCiittiieess  iinn  tthhee  nnoorrtthheerrnn  KKeennyyaa,,  aanndd  lliinnkk  oouurr  ccoouunnttrryy  wwiitthh  EEtthhiiooppiiaa  wwiitthh  aa  bbiittuummiinnoouuss  rrooaadd..    

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreeccooggnniizziinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  eennssuurree  oouurr  rrooaaddss  rreemmaaiinn  iinn  mmoottoorraabbllee  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  

ffaacciilliittaattee  ttrraaddee  aanndd  ccoommmmeerrccee  aanndd  eexxppaanndd  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess,,  II  hhaavvee  ffuurrtthheerr  aallllooccaatteedd  KKsshh  

2233..55  bbiilllliioonn  ffoorr  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee..  TThhiiss  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbuuddggeettaarryy  pprroovviissiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhaatt  

sshhoouulldd  hhaavvee  aa  vviissiibbllee  iimmppaacctt  oonn  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  ttoo  eennssuurree  oouurr  rrooaaddss  aarree  iimmpprroovveedd  ttoo  mmoottoorraabbllee  

ccoonnddiittiioonn..  

  

44..22  DDiivveerrssiiffyyiinngg  SSoouurrcceess  ooff  EEnneerrggyy  ttoo  AAffffoorrddaabbllyy  PPoowweerr  OOuurr  RReeccoovveerryy  

  

4455..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  wwee  aaiimm  ttoo  lloocckk  iinn  oouurr  eeccoonnoommyy  iinnttoo  aa  hhiigghheerr  ggrroowwtthh  ppaatthh,,  wwee  mmuusstt  aallssoo  

ssttrriivvee  ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  eenneerrggyy  ttoo  mmeeeett  tthhee  ddeemmaanndd  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  eexxppaannddeedd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  

eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess..  OOuurr  mmeeddiiuumm  ttoo  lloonngg--tteerrmm  ssttrraatteeggyy  iiss  ttoo  ffooccuuss  oonn  sseeccuurree,,  lleeaasstt--ccoosstt  aanndd  cclleeaann  

eenneerrggyy  ddeevveellooppmmeenntt  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ttoo  rreenneewwaabbllee  aaffffoorrddaabbllee  ssoouurrcceess  aanndd  

iimmpprroovveedd  eeffffiicciieennccyy  iinn  ttrraannssmmiissssiioonn  ssyysstteemmss..  WWhhiillee  tthhee  oonn--ggooiinngg  rraaiinnss  hhaavvee  iimmpprroovveedd  tthhee  hhyyddrroo  

ccoonnddiittiioonnss  aanndd  hheennccee  rreedduucciinngg  tthhee  oovveerraallll  ccoosstt  ooff  ppoowweerr  bbyy  aabboouutt  4400  ppeerrcceenntt  ssiinnccee  llaasstt  

SSeepptteemmbbeerr  22000099,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  rreemmaaiinnss  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eexxppaannddiinngg  iinnvveessttmmeenntt  iinn  cchheeaappeerr  

aanndd  rreelliiaabbllee  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  aass  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  aassssuurree  aaffffoorrddaabbllee  ppoowweerr..  

  

4466..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aawwaarree  tthhaatt  aass  wwee  ssttrriivvee  ttoo  ddoo  tthhiiss  tthheerree  iiss  nneeeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  

pprreeddiiccaabbllee  eenneerrggyy  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  eennaabblleess  oouurr  mmaannuuffaaccttuurreerrss  ttoo  ppllaann  ffoorrwwaarrdd..    TThheerree  iiss,,  

tthheerreeffoorree,,  uurrggeenntt  nneeeedd  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  eennssuurree  wwee  

ccoonnttaaiinn  tthhee  vvoollaattiilliittyy  iinn  tthhee  ccoosstt  ooff  eenneerrggyy..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  eenneerrggyy  ccoossttss  rriissee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ggooiinngg  

ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  eennssuurree  
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tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ooff  eenneerrggyy  ddooeess  nnoott  rreeaacchh  uunnaaffffoorrddaabbllee  lleevveellss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  EEnneerrggyy  RReegguullaattoorryy  

CCoommmmiissssiioonn  wwiillll  rreevviieeww  tthhee  ccuurrrreenntt  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  eelleeccttrriicciittyy  ttaarriiffffss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  mmaakkiinngg  

mmoovveemmeennttss  iinn  tthhee  ccoosstt  ooff  ppoowweerr  pprreeddiiccttaabbllee..  

  

4477..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  aallssoo  aawwaarree  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmaannyy  pprriivvaattee  iinnvveessttoorrss  wwhhoo  aarree  

kkeeeenn  ttoo  iinnvveesstt  iinn  tthhee  eenneerrggyy  sseeccttoorr  aanndd  eessppeecciiaallllyy  iinn  aalltteerrnnaattiivvee  aanndd  cchheeaappeerr  ssoouurrcceess  ssuucchh  aass  

ggeeootthheerrmmaall,,  wwiinndd,,  ssoollaarr  aanndd  ootthheerr  rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  tthhee  

pprroocceedduurreess  ttaakkee  ttoooo  lloonngg..  BBuutt  tthhiiss  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  aalllloowweedd  ttoo  hhaappppeenn  bbeeccaauussee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  

aaffffoorrddaabbllee  eenneerrggyy  iiss  mmaatttteerr  ooff  nnaattiioonnaall  pprriioorriittyy..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  TTrreeaassuurryy  ccoommmmiittss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwee  rreemmoovvee  aallll  pprroocceedduurraall  aanndd  lliicceennssiinngg  iimmppeeddiimmeennttss  ssoo  tthhaatt  

pprriivvaattee  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  eenneerrggyy  sseeccttoorr  ccaann  bbee  ffaasstt--ttrraacckkeedd..    

    

4488..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthh  tthhee  ggeenneerroouuss  ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  aanndd  ffrroomm  oouurr  oowwnn  

rreessoouurrcceess,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  3344..11  bbiilllliioonn  ttoo  ffuunndd  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  eenneerrggyy  sseeccttoorr..  

TThhee  pprriioorriittyy  aarreeaass  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonn  iinncclluuddee::  ((ii))  KKsshh  1155..66  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  

ttrraannssmmiissssiioonn  ssyysstteemm;;  ((iiii))  KKsshh  1111..66  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ggeeootthheerrmmaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttoo  iinniittiiaattee  

eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ccooaall  rreessoouurrcceess,,  wwiitthh  ssppeecciiaall  eemmpphhaassiiss  ppllaacceedd  oonn  aaddddiinngg  228800  MMWW  ooff  iinnssttaalllleedd  

ggeeootthheerrmmaall  ccaappaacciittyy  bbyy  22001133;;  aanndd  KKsshh  55..44  bbiilllliioonn  ttoo  ffuunndd  RRuurraall  EElleeccttrriiffiiccaattiioonn  pprrooggrraamm..  TThhiiss  wwiillll  

iinnccrreeaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppuubblliicc  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  ggrriidd  bbyy  33,,331100..  

  

4499..  IInn  aaddddiittiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eennccoouurraaggee  tthhrroouugghh  aa  PPuubblliicc  PPrriivvaattee  

PPaarrttnneerrsshhiipp  ((PPPPPP))  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aabboouutt  550000  MMWW  aaddddiittiioonnaall  ggeeootthheerrmmaall  ppoowweerr  ccaappaacciittyy  oovveerr  

tthhee  nneexxtt  ffoouurr  yyeeaarrss,,  eennccoouurraaggee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  bbiioommaassss  ppoowweerr  ffrroomm  mmuunniicciippaalliittyy  wwaassttee  aanndd  ccaarrrryy  

oouutt  ffuurrtthheerr  rreeffoorrmmss  ooff  tthhee  sseeccttoorr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  iinnssttiittuuttiioonnaall  eeffffiicciieennccyy..  TThheessee  iinniittiiaattiivveess,,  MMrr..  

SSppeeaakkeerr,,  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aadddd  aabboouutt  880000  MMWW  iinn  ttoottaall  ttoo  oouurr  iinnssttaalllleedd  ccaappaacciittyy  bbyy  22001144..    

  

44..33  IImmpprroovviinngg  PPoorrtt  OOppeerraattiioonnss  aanndd  CChheeaappeerr  FFrreeiigghhtt  TTrraannssppoorrtt  ffoorr  FFaasstteerr  

DDeevveellooppmmeenntt  

  

5500..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinneeffffiicciieenntt  ppoorrtt  sseerrvviicceess  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  hhoolldd  oouurr  eeccoonnoommyy  bbaacckk  ffrroomm  

eexxppllooiittiinngg  iittss  ffuullll  ppootteennttiiaall..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  ddeellaayyss  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  ppoorrtt  ooff  MMoommbbaassaa  

aanndd  iittss  ooppeerraattiioonnaall  iinneeffffiicciieenncciieess  aadddd  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ttoo  ccoossttss,,  wwhhiicchh  ffeeeedd  tthhrroouugghh  tthhee  ssuuppppllyy  cchhaaiinn,,  

tthheerreebbyy  uunnddeerrmmiinniinngg  oouurr  ccoommppeettiittiivveenneessss..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  hhoowweevveerr,,  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  rreellaatteedd  

ssttoorraaggee  aanndd  mmaassss  ffrreeiigghhtt  iinnffrraassttrruuccttuurree  aallssoo  rreeqquuiirreess  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd,,  aass  wweellll  aass  ccuussttoommss  aanndd  

iinnssppeeccttiioonn  pprroocceedduurreess..    

  

5511..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  rreemmaaiinnss  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aaddddrreessssiinngg  tthheessee  cchhaalllleennggeess  

aanndd  mmaakkiinngg  oouurr  ppoorrtt  ssyysstteemm  eeffffiicciieenntt..  WWoorrkkiinngg  cclloosseellyy  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  

aacccceelleerraattee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  SSiinnggllee  WWiinnddooww  PPoorrtt  CCoommmmuunniittyy--bbaasseedd  SSyysstteemm  ttoo  ffaacciilliittaattee  

ffaasstteerr,,  eeffffiicciieenntt  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  cclleeaarraannccee  ooff  ccaarrggoo..  TThhiiss  aanndd  ootthheerr  rreeffoorrmmss,,  iinncclluuddiinngg  ddrreeddggiinngg  ooff  

tthhee  ppoorrtt  ttoo  eennaabbllee  llaarrggeerr  vveesssseellss  ttoo  ddoocckk,,  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ppoossiittiioonn  MMoommbbaassaa  aass  aa  pprreeffeerrrreedd  ppoorrtt  

ooff  ccaallll  aanndd  rreeggiioonnaall  sseerrvviiccee  hhuubb..    

  

5522..  IInn  aaddddiittiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  ffaacciilliittaattee  ffaasstteerr  ccaarrggoo  ooffff--ttaakkee  aatt  tthhee  ppoorrtt  aanndd  mmaassss  ffrreeiigghhtt  

ttrraannssppoorrtt,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  iinniittiiaatteedd  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  aa  SSttaannddaarrdd  GGaauuggee  DDoouubbllee  lliinnee  RRaaiillwwaayy  ffrroomm  

MMoommbbaassaa  ttoo  MMaallaabbaa..  WWee  eexxppeecctt  tthhee  ddeessiiggnnss  ttoo  bbee  rreeaaddyy  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  qquuaarrtteerr  ooff  22001100//1111,,  aanndd  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  iimmmmeeddiiaatteellyy  eemmbbaarrkk  oonn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  rraaiillwwaayy..    MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  
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tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  ffaasstt--ttrraacckkeedd  ttoo  aaccccoorrdd  KKeennyyaannss  aanndd  oouurr  nneeiigghhbboouurrss  tthhee  

eeaarrlliieesstt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eennjjooyy  cchheeaappeerr,,  ssaaffeerr  aanndd  ffaasstteerr  aalltteerrnnaattiivvee  mmooddee  ooff  ttrraannssppoorrtt..  

  

5533..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  nnoott  jjuusstt  aaddddrreessssiinngg  ttrraannssppoorrtt  aalloonngg  oouurr  hhiigghhwwaayyss,,  wwee  aarree  aallssoo  

ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  hhiigghh  eeccoonnoommiicc  lloosssseess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ttrraaffffiicc  jjaammss  iinn  oouurr  uurrbbaann  cceennttrreess,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  hheeaavvyy  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  oouurr  ppoooorr  aanndd  mmiiddddllee  iinnccoommee  uurrbbaann  ccoommmmuutteerrss  hhaavvee  ttoo  bbeeaarr  

eevveerryyddaayy..  AAss  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  mmaayy  rreeccaallll,,  wwhhiillee  pprreesseennttiinngg  mmyy  BBuuddggeett  llaasstt  yyeeaarr  II  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  wwaass  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoonnttrraaccttiinngg  aa  ccoonnssuullttaannccyy  ffiirrmm  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy,,  

ddeessiiggnn  aanndd  ddeevveelloopp  aa  pprroojjeecctt  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  uuppggrraaddee  ooff  NNaaiirroobbii  CCoommmmuutteerr  RRaaiillwwaayy  ssyysstteemm..    

  

5544..  II  aamm  hhaappppyy  ttoo  iinnffoorrmm  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  tthhaatt  wwee  nnooww  hhaavvee  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  dduurriinngg  tthhee  

SSuupppplleemmeennttaarryy  bbuuddggeett  II  aallllooccaatteedd  KKsshh  660000  mmiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  tthhee  pprroocceessss  ooff  uuppggrraaddiinngg  kkeeyy  

ccoommmmuutteerr  bbaacckkbboonnee  rraaiillwwaayy  lliinneess  iinn  NNaaiirroobbii..  II  hhaavvee  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett  aallllooccaatteedd  aannootthheerr  KKsshh  11..99  

bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  iinnvveessttmmeenntt..  WWhheenn  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  ffoouurrtthh  qquuaarrtteerr  ooff  22001100//1111,,  tthhiiss  

pprroojjeecctt  wwiillll  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprroovviiddee  rreelliieeff;;  rreedduuccee  ccoosstt  ooff  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ttrraaffffiicc  jjaammss  ttoo  aaiirrppoorrtt  

ccoommmmuutteerrss  aanndd  ppaasssseennggeerrss  ccuurrrreennttllyy  uussiinngg  MMoommbbaassaa  rrooaadd  aanndd  JJooggoooo  rrooaadd..  

  

55..00  FFUURRTTHHEERR  EENNHHAANNCCIINNGG  HHUUMMAANN  CCAAPPIITTAALL  FFOORR  FFAASSTTEERR  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

5555..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprriioorriittiieess  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  iinncclluuddee::  

((ii))  eennhhaanncciinngg  aacccceessss,,  eeqquuiittyy,,  qquuaalliittyy  aanndd  rreelleevvaannccee  ooff  eedduuccaattiioonn  aatt  aallll  lleevveellss;;  ((iiii))  eennssuurriinngg  

eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo  mmeeddiiccaall,,  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh  

aanndd  hheeaalltthh  iinnffrraassttrruuccttuurree;;  ((iiiiii))  ssttrreennggtthheenniinngg  lliinnkkaaggeess  bbeettwweeeenn  iinndduussttrryy  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  

pprroommoottee  ddeemmaanndd  ddrriivveenn  rreesseeaarrcchh  aanndd  ttrraaiinniinngg..  

  

55..11  FFuurrtthheerr  IImmpprroovviinngg  AAcccceessss  ttoo  QQuuaalliittyy  EEdduuccaattiioonn  ttoo  SSeeccuurree  tthhee  FFuuttuurree  ooff  OOuurr  

CChhiillddrreenn  

  

5566..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallwwaayyss  rreeccooggnniisseedd  tthhaatt  aann  eedduuccaatteedd  llaabboouurr  ffoorrccee  iiss  

ccrriittiiccaall  ttoo  eennhhaanncceedd  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  tthheerreeffoorree  oouurr  ccoommppeettiivveenneessss..    TThhiiss  iiss  mmoorree  ssoo  iinn  ttooddaayy‟‟ss  

gglloobbaalliizzeedd  aanndd  tteecchhnnoollooggyy--ddrriivveenn  wwoorrlldd..    IInnddeeeedd,,  aass  aa  ccoouunnttrryy,,  wwee  hhaavvee  iinnvveesstteedd  aa  lloott  iinn  

eedduuccaattiioonn  lleeaaddiinngg  ttoo  ssuubbssttaannttiiaall  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  aacccceessss,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  pprriimmaarryy  aass  wweellll  aass  

sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn..    DDeessppiittee  oouurr  ssuucccceessss,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  wwee  mmuusstt  ddoo  mmoorree  ttoo  eennssuurree  oouurr  

ppeeooppllee  aarree  aapppprroopprriiaatteellyy  sskkiilllleedd  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  eennggaaggee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  eeccoonnoommiiccaallllyy  mmeeaanniinnggffuull  

aaccttiivviittiieess..  

  

5577..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  yyeeaarr  eennddiinngg  JJuunnee  22001100,,  wwee  iinniittiiaatteedd  aa  pprrooggrraamm  tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  oonn--

ggooiinngg  ttoo  uuppggrraaddee  aanndd  eexxppaanndd  eedduuccaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  aanndd  iimmpprroovvee  qquuaalliittyy  ooff  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  

ssttaannddaarrddss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  wwee  ddiidd  rreeccooggnniizziinngg  tthhee  hheeaavvyy  iinnvveessttmmeennttss  wwee  hhaavvee  mmaaddee  

tthhuuss  ffaarr  ttoo  eennhhaannccee  eedduuccaattiioonnaall  aacccceessss  tthhrroouugghh  FFrreeee  PPrriimmaarryy  EEdduuccaattiioonn  aanndd  FFrreeee  TTuuiittiioonn  iinn  

SSeeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  TToo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  iinnccrreeaasseedd  eennrroollmmeenntt  aanndd  ggeenneerraall  iinnccrreeaassee  iinn  pprriicceess,,  II  

hhaavvee  aallllooccaatteedd  aaddddiittiioonnaall  KKsshh  22  bbiilllliioonn  eeaacchh  ttoowwaarrdd  FFrreeee  PPrriimmaarryy  aanndd  FFrreeee  sseeccoonnddaarryy  TTuuiittiioonn  iinn  

22001100//1111..  IInn  ttoottaall,,  tthheerreeffoorree,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  99..22  bbiilllliioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  FFrreeee  PPrriimmaarryy  aanndd  KKsshh  

1166..22  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  tthhee  FFrreeee  SSeeccoonnddaarryy  TTuuiittiioonn  pprrooggrraamm..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwoouulldd  lliikkee  

ttoo  aassssuurree  ppaarreennttss  tthhaatt  tthhee  FFrreeee  PPrriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ffrreeee  SSeeccoonnddaarryy  TTuuiittiioonn  aarree  ffuullllyy  

ffiinnaanncceedd..  
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5588..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ccoouunnttrryy  hhaass  iinnvveesstteedd  hheeaavviillyy  iinn  tthhee  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  iitt  iiss  oonnllyy  

pprruuddeenntt  tthhaatt  wwee  aallssoo  iinnvveesstt  iinn  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxppllooiitt  iittss  ppootteennttiiaall  ttoo  bbrriiddggee  tthhee  

ddiiggiittaall  ddiivviiddee  iinn  oouurr  eeccoonnoommyy..  WWiitthh  tthhiiss  iinn  mmiinndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  11..33  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ppuurrcchhaassee  

ooff  330000  ccoommppuutteerrss  iinn  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy  aanndd  ttoo  mmaakkee  IICCTT  aa  rreeaalliittyy  iinn  oouurr  rruurraall  sscchhoooollss..  TThheessee  

ccoommppuutteerrss  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ppllaattffoorrmm  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  ee--lleeaarrnniinngg  iinniittiiaattiivvee  aanndd  aallllooww  ffoorr  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  

qquuaalliittyy  lleessssoonnss..    TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ssoouurrccee  tthheessee  ccoommppuutteerrss  ffrroomm  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  

ccoommppuutteerr  aasssseemmbbllyy  ffaacciilliittiieess..    WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  aallssoo  bbeenneeffiitt  oouurr  ssttuuddeennttss  uunnddeerrttaakkiinngg  IICCTT  

aanndd  ccoommppuutteerr  eennggiinneeeerriinngg  ssttuuddiieess..    

  

5599..  AAnndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  llaasstt  yyeeaarr  II  pprroovviiddeedd  ffuunnddss  ttoowwaarrdd  eessttaabblliisshhiinngg  ttrreeee  nnuurrsseerriieess  iinn  sscchhoooollss  

ttoo  iinnttrroodduuccee  oouurr  ppuuppiillss  ttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aatt  aann  eeaarrllyy  aaggee..  TThhiiss  yyeeaarr,,  II  aamm  ggooiinngg  aa  

sstteepp  ffuurrtthheerr  ttoo  pprroovviiddee  KKsshh  3300,,000000  eeaacchh  ffoorr  5500  sscchhoooollss  iinn  eevveerryy  ccoonnssttiittuueennccyy  ttoowwaarrdd  tthhee  ppuurrcchhaassee  

ooff  sseeeeddlliinngg  ffoorr  ppllaannttiinngg..  TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  wwiillll  ggoo  aalloonngg  wwaayy  iinn  ffuurrtthheerr  eemmppoowweerriinngg  oouurr  sscchhooooll  ggooiinngg  

cchhiillddrreenn  ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmiittiiggaattee  cclliimmaattee  

cchhaannggee  aanndd  vvaarriiaabbiilliittyy..  

  

55..22  PPrroommoottiinngg  PPrreevveennttiivvee  HHeeaalltthhccaarree  DDeelliivveerryy  ffoorr  HHiigghheerr  PPrroodduuccttiivviittyy  

  

6600..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  II  iinnddiiccaatteedd  eeaarrlliieerr,,  aa  hheeaalltthhyy  wwoorrkkffoorrccee  iiss  vviittaall  ttoo  aa  ccoouunnttrryy‟‟ss  

ccoommppeettiittiivveenneessss  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy..  AAss  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  iinn  22000099//1100  BBuuddggeett  II  aallllooccaatteedd  

ffuunnddss  uunnddeerr  EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  ttoowwaarrdd  eexxppaannddiinngg  hheeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess,,  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  nnuurrsseess  aanndd  

pprroovviissiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  kkiittss  iinn  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  WWee  ddiidd  tthhiiss  wweellll  aawwaarree  ooff  

tthhee  cchhaalllleennggeess  oouurr  ppeeooppllee  ffaaccee  iinn  aacccceessssiinngg  hheeaalltthhccaarree  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  TThhrroouugghh  tthhiiss  BBuuddggeett,,  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  ddeemmoonnssttrraattee  GGoovveerrnnmmeenntt‟‟ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eennssuurriinngg  aa  hheeaalltthhyy  aanndd  

pprroodduuccttiivvee  cciittiizzeennrryy,,  ccaappaabbllee  ooff  ppuusshhiinngg  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ffrroonnttiieerr  ooff  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess..  

IItt  iiss  aallssoo  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  tthhaatt  wwee  wwiillll  ffuurrtthheerr  ddeemmoonnssttrraattee  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ttaacckkllee  tthhee  

ccuurraattiivvee  aanndd  pprreevveennttiivvee  hheeaalltthhccaarree  cchhaalllleennggeess  aanndd  eennhhaannccee  tthheeiirr  aacccceessss  iinn  eevveerryy  ccoonnssttiittuueennccyy..    

  

6611..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  11  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  1155  aaddddiittiioonnaall  

nnuurrsseess  aanndd  55  ppuubblliicc  hheeaalltthh  tteecchhnniicciiaannss  iinn  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy..  TToo  ffuurrtthheerr  eennhhaannccee  tthhee  ccoovveerraaggee  ooff  

pprreevveennttiivvee  hheeaalltthhccaarree  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  226655  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ppuurrcchhaassee  ooff  55  

aaddddiittiioonnaall  mmoottoorrccyycclleess,,  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  eexxppeennsseess,,  eemmppllooyymmeenntt  ooff  1100  hheeaalltthh  

ccoommmmuunniittyy  wwoorrkkeerrss  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  ssuupppplliieess  iinn  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy  ccoouunnttrryywwiiddee..  

  

6622..  SSeeccoonnddllyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  llaasstt  yyeeaarr  wwee  pprroovviiddeedd  ffuunnddss  ffoorr  

ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  eeqquuiippppiinngg  ooff  aa  mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  ccaarree  wwaarrdd  iinn  eevveerryy  ccoonnssttiittuueennccyy..    II  aamm  hhaappppyy  

ttoo  nnoottee  tthhaatt  aallll  tthhee  tteennddeerrss  wweerree  ssuucccceessssffuullllyy  aawwaarrddeedd  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  iiss  pprrooggrreessssiinngg  wweellll  iinn  

mmoosstt  ccoonnssttiittuueenncciieess..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwiiddeerr  pprrooggrraamm  ttoo  eexxppaanndd  aanndd  uuppggrraaddee  oouurr  

hheeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess,,  II  aamm  aallllooccaattiinngg  aannootthheerr  KKsshh  55  mmiilllliioonn  ffoorr  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy  ttoowwaarrdd  eexxppaannddiinngg  

oouurr  hheeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess  ttoo  iinncclluuddee  wwaarrddss  ffoorr  cchhiillddrreenn  aanndd  aadduullttss..    

  

6633..  TThhiirrddllyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eennssuurree  oouurr  ccrriittiiccaall  ppaattiieennttss  rreecceeiivvee  ttiimmeellyy  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  II  aamm  ggooiinngg  aa  sstteepp  ffuurrtthheerr  ttoo  pprroovviiddee  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  330000  aammbbuullaanncceess  

ffoorr  uussee  iinn  oouurr  hheeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess..    

  

6644..  FFoouurrtthhllyy,,  aass  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  ccaarreess  ffoorr  iittss  ppeeooppllee,,  wwee  aarree  nnoott  jjuusstt  ppuuttttiinngg  mmoorree  mmoonneeyy  ttoo  

aavvaaiill  mmeeddiicciinnee  iinn  oouurr  hheeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess  ffoorr  ccuurraattiivvee  ppuurrppoosseess;;  wwee  aarree  aallssoo  ggooiinngg  aa  hheeaadd  ttoo  

ssttrreennggtthheenn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  ssuupppplliieess  cchhaaiinn..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  44..44  
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bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  ddrruuggss  aanndd  aannootthheerr  KKsshh  990000  mmiilllliioonn  ffoorr  AARRVVss  ttoo  mmaakkee  tthheessee  iimmppoorrttaanntt  

lliiffee  ssaavviinngg  mmeeddiicciinneess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  oouurr  ppeeooppllee  iinn  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess..  AAnndd  aass  ppaarrtt  ooff  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  

eennhhaannccee  eeffffiicciieennccyy  iinn  hheeaalltthh  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy,,  wwee  wwiillll  ddeeeeppeenn  rreeffoorrmmss  iinn  tthhee  hheeaalltthh  sseeccttoorr,,  

iinncclluuddiinngg  ssttrreennggtthheenniinngg  KKEEMMSSAA‟‟ss  pprrooccuurreemmeenntt  ccaappaacciittyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  iimmpprroovviinngg  ssuuppppllyy  

cchhaaiinn  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  hheeaalltthh  rreessoouurrcceess  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  

ssuupppplliieess  ttoo  rruurraall  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess..    

  

6655..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheessee  iinntteerrvveennttiioonnss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  oonneess  wwee  iinniittiiaatteedd  llaasstt  yyeeaarr  nnooww  bbrriinnggss  

ttoo  ttoottaall  3355  aaddddiittiioonnaall  nnuurrsseess,,  55  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ooffffiicceerrss,,  1100  ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss,,  1100  

mmoottoorrccyycclleess  aanndd  3300  bbiiccyycclleess,,  eexxppaannddeedd  aanndd  uuppggrraaddeedd  hheeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess,,  aammbbuullaannccee  aanndd  KKsshh  55  

mmiilllliioonn  wwoorrtthh  ooff  mmeeddiiccaall  kkiitt  iinn  eevveerryy  ccoonnssttiittuueennccyy..  II  nnooww  eexxppeecctt  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  aanndd  

SSaanniittaattiioonn  ttoo  rroollll  oouutt  pprreevveennttiivvee  hheeaalltthhccaarree  pprrooggrraammss  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  

mmeeaassuurraabbllee  rreessuullttss  iinn  iimmpprroovviinngg  tthhee  hheeaalltthh  ssttaattuuss  ooff  oouurr  ppeeooppllee..  

  

66..00  PPRROOMMOOTTIINNGG  EEQQUUIITTAABBLLEE  AANNDD  SSUUSSTTAAIINNBBLLEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

6666..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  wwee  ssttrriivvee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  mmiiddddllee  iinnccoommee  ssttaattuuss  bbyy  22003300,,  wwee  mmuusstt  eennssuurree  

tthhaatt  eevveerryybbooddyy  aanndd  eevveerryy  rreeggiioonn  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss..    TThheerreeffoorree,,  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  oouurr  ffooccuuss  wwiillll  bbee  eennssuurriinngg  tthhaatt  wwee  aattttaaiinn  bbrrooaadd--bbaasseedd  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh..  TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss,,  wwee  mmuusstt  iinnvveesstt  iinn  rruurraall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aanndd  aaggrriiccuullttuurree,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn,,  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  aanndd  lliivveessttoocckk  ddeevveellooppmmeenntt..    WWee  mmuusstt  aallssoo  iinnvveesstt  iinn  

eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhiiss  ggrroowwtthh  iiss  ssuussttaaiinnaabbllee,,  

  

66..11  PPrroommoottiinngg  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  

  

6677..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr  iiss  cceennttrraall  ttoo  oouurr  eeccoonnoommyy,,  pprroovviiddiinngg  2233  ppeerrcceenntt  ooff  oouurr  

GGDDPP,,  aa  ssoouurrccee  ooff  lliivveelliihhoooodd  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  KKeennyyaannss  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  bbuullkk  ooff  oouurr  

eexxppoorrttss..  DDeessppiittee  iittss  iimmppoorrttaannccee  aanndd  tthhee  rreeffoorrmm  pprrooggrreessss  mmaaddee  tthhuuss  ffaarr,,  tthhee  sseeccttoorr  ccoonnttiinnuueess  ttoo  

ssuuffffeerr  ffrroomm  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  rraannggee  ooff  ccoonnssttrraaiinnttss..  SSoommee  ooff  tthheessee  cchhaalllleennggeess,,  wwhhiicchh  aarree  wweellll  kknnoowwnn  

ttoo  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  iinncclluuddee::  ((ii))  iinnaaddeeqquuaattee  eexxtteennssiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  ccrreeddiitt;;  ((iiii))  llooww  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy;;  ((iiiiii))  ppoooorr  rruurraall  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  ssoommee  aarreeaass;;  ((iivv))  hhiigghh  ccoossttss  aanndd  llooww  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  iinnppuuttss;;  aanndd  ((vv))  eexxcceessssiivvee  ddeeppeennddeennccee  oonn  rraaiinn--ffeedd  aaggrriiccuullttuurree..  

  

6688..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  ttaacckkllee  tthheessee  ccoonnssttrraaiinnttss,,  tthhee  sseeccttoorr  ppllaann  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree  pprroovviiddeess  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  ssttrraatteeggyy,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee,,  aammoonngg  ootthheerrss::  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  aaggrroo--bbuussiinneessss,,  vvaalluuee  

aaddddiittiioonn  aanndd  mmaarrkkeett  aacccceessss;;  ssttrreennggtthheenniinngg  rreesseeaarrcchh,,  eexxtteennssiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  ttrraaiinniinngg;;  iimmpprroovviinngg  

llaanndd  uussee  aanndd  ccrroopp  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  eennhhaanncciinngg  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  aaffffoorrddaabbllee  iinnppuuttss  aanndd  ccrreeddiitt..    

FFuunnddiinngg  tthheessee  iinntteerrvveennttiioonnss  wwiillll  rreeqquuiirree  ccoonnssiiddeerraabbllee  rreessoouurrcceess,,  wwhhiicchh  wwee  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aaffffoorrdd  aatt  

oonnccee..    TThheerree  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  nneeeedd  ttoo  pprriioorriittiizzee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess..    

  

6699..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  rreeccaallll  tthhaatt  ffoolllloowwiinngg  oouurr  pprroodduuccttiivvee  ddiissccuussssiioonnss,,  tthhee  

RRooaaddss  AAcctt  wwaass  aammeennddeedd  lleeaaddiinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aabboouutt  KKsshh  44..66  bbiilllliioonn  iinn  ttoottaall  oorr  KKsshh  2233  mmiilllliioonn  

ttoowwaarrdd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ccrriittiiccaall  rruurraall  rrooaaddss  iinn  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy  iinn  tthhee  yyeeaarr  

eennddiinngg  JJuunnee  22001100..  IInn  22001100//1111  aanndd  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  aammoouunntt  eeaarrmmaarrkkeedd  ffoorr  rruurraall  rrooaadd  

mmaaiinntteennaannccee  wwiillll  iinnccrreeaassee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aass  tthhee  eeccoonnoommyy  ppiicckkss  uupp  aanndd  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  iimmppoorrtteedd  ooiill  

iinnccrreeaasseess..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhiiss  yyeeaarr‟‟ss  bbuuddggeett,,  II  aamm  pprroovviiddiinngg  KKsshh..55..77  bbiilllliioonn  iinn  ttoottaall  

ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rrooaaddss  wwhhiicchh  ttrraannssllaatteess  ttoo  KKSShhss  2277  mmiilllliioonn  ffoorr  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy..  WWoorrkkiinngg  

cclloosseellyy  wwiitthh  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  wwee  sshhaallll  ddeevveelloopp  aa  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  eennssuurree  ffaasstteerr,,  eeffffiicciieenntt  aanndd  
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eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  rruurraall  rrooaaddss  ffuunnddeedd  bbyy  tthhiiss  ffuunndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssppuurr  llooccaall  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  

ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt..  

  

7700..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  FFYY  22000099//1100  II  aallllooccaatteedd  KKsshh  1122  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ffiinnaanncciinngg  ooff  rruurraall  pprroojjeeccttss  

uunnddeerr  tthhee  CCoonnssttiittuueennccyy  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  ((CCDDFF))..  II  aamm  pplleeaasseedd  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  tthhiiss  AAuugguusstt  HHoouussee  

tthhaatt  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  eevveerr,,  wwee  hhaavvee  ddiissbbuurrsseedd  ffuullllyy  aallll  tthhee  CCDDFF  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee  BBooaarrdd..  II  aamm,,  

hhoowweevveerr,,  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  oonn--ggooiinngg  rreeccoonncciilliiaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  MMiinniissttrryy  ooff  

PPllaannnniinngg,,  wwhhiicchh  wwee  hhooppee  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  ffiissccaall  yyeeaarr..    TToo  ffuurrtthheerr  ssuuppppoorrtt  

tthhee  ggoooodd  wwoorrkk  aatt  tthhee  ccoonnssttiittuueennccyy  lleevveellss,,  II  aamm  aallllooccaattiinngg  iinn  FFYY  22001100//1111  KKsshh  1144..33  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  

CCoonnssttiittuueennccyy  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd,,  wwhhiicchh  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  ffiinnaannccee  ootthheerr  ccrriittiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammss  aatt  tthhee  ccoonnssttiittuueennccyy  lleevveell..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwiisshh  ttoo  aassssuurree  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  oonnccee  aaggaaiinn  ooff  

mmyy  mmiinniissttrryy‟‟ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aa  ttiimmeellyy  rreelleeaassee  ooff  tthheessee  rreessoouurrcceess  ssoo  aass  ttoo  mmaakkee  tthheemm  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  

ffiinnaanncciinngg  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

66..22  SSttrraatteeggiicc  IInntteerrvveennttiioonn  ffoorr  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt--00nnggooiinngg  EESSPP  IInntteerrvveennttiioonnss  

  

7711..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  llaasstt  yyeeaarr  II  aallllooccaatteedd  KKsshh  2222  bbiilllliioonn  uunnddeerr  EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  PPrrooggrraamm  ((EESSPP))  

ttoo  ffuunndd  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssppuurr  hhiigghh  iimmppaacctt  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess,,  

ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  rreedduuccee  ppoovveerrttyy..  AAss  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  EESSPP  ssttaarrtteedd  llaattee  dduuee  ttoo  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonnss  oonn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ffrraammeewwoorrkk  wwiitthh  vvaarriioouuss  PPaarrlliiaammeennttaarryy  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoommmmiitttteeeess  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  CCDDFF  

CCoommmmiitttteeee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  hhaavviinngg  aaggrreeeedd  oonn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  iinn  OOccttoobbeerr  llaasstt  yyeeaarr,,  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss  

wweerree  tteennddeerreedd  aanndd  aawwaarrddeedd  aanndd  nnooww  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  pprrooggrreessssiinngg  wweellll  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  

ccoonnssttiittuueenncciieess  ccoouunnttrryywwiiddee..  IInn  tthhoossee  ccoonnssttiittuueenncciieess  wwhheerree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  pprroojjeeccttss  

mmiigghhtt  hhaavvee  ddeellaayyeedd  ffoorr  oonnee  rreeaassoonn  oorr  tthhee  ootthheerr,,  II  wwiisshh  ttoo  aassssuurree  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  tthhaatt  aallll  tthhee  ffuunnddss  

wwhhiicchh  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommmmiitttteedd  uunnddeerr  EESSPP  bbyy  eenndd  ooff  tthhiiss  ffiissccaall  sshhaallll  aallll  bbee  rreevvootteedd  aanndd  

pprroovviiddeedd  ttoo  eennssuurree  ssuucchh  pprroojjeeccttss  aarree  ffuullllyy  iimmpplleemmeenntteedd  aass  ppllaannnneedd..  

  

7722..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhiiss  FFYY  22001100//1111,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  KKsshh  99..66  bbiilllliioonn  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  ffoorr  ssttrraatteeggiicc  

ddeevveellooppmmeenntt  uunnddeerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  wwhhoossee  ssppeecciiffiicc  pprroojjeeccttss  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  oouuttlliinneedd,,  II  aamm  

aallllooccaattiinngg  aannootthheerr  KKsshh  1111..44  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  eexxppaannddiinngg  ffiisshh  ffaarrmmiinngg,,  iirrrriiggaatteedd  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  

ssuuppppoorrttiinngg  lliivveelliihhooooddss  iinn  AASSAALL  aarreeaass..  

  

66..33  EExxppaannddiinngg  IIrrrriiggaatteedd  AAggrriiccuullttuurree  ffoorr  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt..  

  

7733..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  oonn--ggooiinngg  rraaiinnss  ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  iinntteerrvveennttiioonnss  wwee  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  

EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  PPrrooggrraamm  ttoo  eexxppaanndd  iirrrriiggaatteedd  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn,,  hhaavvee  hheellppeedd  ttoo  iimmpprroovvee  

tthhee  ffoooodd  ssiittuuaattiioonn  aanndd  tthhee  wweellffaarree  ooff  mmaannyy  hhoouusseehhoollddss  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  GGiivveenn  oouurr  lliimmiitteedd  ppootteennttiiaall  

ffoorr  rraaiinn--ffeedd  aaggrriiccuullttuurree,,  wwee  mmuusstt  iinnccrreeaassiinnggllyy  ffooccuuss  oonn  eexxppaannddiinngg  iirrrriiggaatteedd  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn  

ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee  aass  wweellll  aass  ffoorr  eexxppoorrttss..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  eennccoouurraaggee  aaggrroo--

pprroocceessssiinngg  aanndd  vvaalluuee  aaddddiittiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  sseeccttoorr‟‟ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ggrroowwtthh..  IItt  iiss  oonnllyy  

bbyy  ddooiinngg  tthhiiss  tthhaatt  wwee  sshhaallll  bbee  aabbllee  ttoo  rreedduuccee  ppoovveerrttyy,,  ccrreeaattee  ssuuffffiicciieenntt  pprroodduuccttiivvee  jjoobbss  aanndd  ddeecceenntt  

wwoorrkk  ffoorr  oouurr  rraappiiddllyy  ggrroowwiinngg  ppooppuullaattiioonn..    

  

7744..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr  eennddiinngg  JJuunnee  22001100  wwee  eexxppaannddeedd  iirrrriiggaatteedd  aaggrriiccuullttuurree  ffoorr  

mmaaiizzee  aanndd  rriiccee  pprroodduuccttiioonn  bbyy  aabboouutt  2277,,000000  aaccrreess  wwiitthh  aann  eessttiimmaatteedd  ttwwoo  hhaarrvveessttss  ttoottaalllliinngg  11..66  

mmiilllliioonn  bbaaggss  ooff  rriiccee  aanndd  550000,,000000  bbaaggss  ooff  mmaaiizzee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwhhiillee  wwee  hhaavvee  mmaaddee  ttrreemmeennddoouuss  

pprrooggrreessss  iinn  tthhiiss  yyeeaarr  ttoo  iinnccrreeaassee  aaggrriiccuullttuurraall  oouuttppuutt,,  iitt  iiss  ssaaddddeenniinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  oouurr  ffaarrmmeerrss  hhaavvee  
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ssuuffffeerreedd  ppoosstt--hhaarrvveesstt  lloosssseess  dduuee  ttoo  ddaammppnneessss  aanndd  ppoooorr  ssttoorraaggee..  II  wwaanntt  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

aassssuurree  tthhee  nnaattiioonn  aatt  llaarrggee  tthhaatt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eemmppoowweerr  oouurr  ffaarrmmeerrss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeiirr  hhaarrdd  

wwoorrkk  wwiillll  nnoott  ggoo  ttoo  wwaassttee  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  aapppprroopprriiaattee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess..  TToo  ffuurrtthheerr  rreedduuccee  oouurr  

rreelliiaannccee  oonn  rraaiinn--ffeedd  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  ttoo  aassssuurree  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoooodd  sseeccuurriittyy,,  II  pprrooppoossee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

mmeeaassuurreess::  

  

7755..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  22001100//1111  wwee  sshhaallll  nnoott  oonnllyy  eexxppaanndd  tthhee  iirrrriiggaattiioonn  wwoorrkkss  iinn  tthhee  aarreeaass  

wwee  ppllaanntteedd  uunnddeerr  EEccoonnoommiicc  SSttiimmuulluuss  PPrrooggrraamm  bbuutt  wwee  sshhaallll  ddiivveerrssiiffyy  iinnttoo  nneeww  ppootteennttiiaall  aarreeaass  ttoo  

pprroovviiddee  mmaannyy  KKeennyyaannss  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggrrooww  ccrrooppss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  tthhuuss  rreedduucciinngg  tthheeiirr  

vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  vvaaggaarriieess  ooff  wweeaatthheerr,,  aassssuurriinngg  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  rreedduucciinngg  ppoovveerrttyy..  AAss  ppaarrtt  ooff  oouurr  

ddeelliibbeerraattee  eeffffoorrtt  ttoo  aaddddrreessss  rreeggiioonnaall  iinneeqquuaalliittyy  aanndd  rreedduuccee  ppoovveerrttyy,,  wwee  ppllaann  ttoo  eexxppaanndd  iirrrriiggaattiioonn  

aaggrriiccuullttuurree  iinn  nneeww  aarreeaass  ssuucchh  aass::  ((ii))  aarroouunndd  LLaakkee  CChhaallllaa  iinn  TTaavveettaa;;  ((iiii))  YYaattttaa  aanndd  MMaakkuueennii;;  ((iiiiii))  

LLoowweerr  TTaannaa;;  ((iivv))  TTuurrkkaannaa,,  ((vv))  MMaarrssaabbiitt;;  ((vvii))  aanndd  UUppppeerr  TTaannaa  aanndd  NNoorrtthh  EEaasstteerrnn  ccoovveerriinngg  GGaarriissssaa  

ttoo  MMaannddeerraa..  TToo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  ddeelliivveerryy  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm,,  mmyy  mmiinniissttrryy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

wwaatteerr  aanndd  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  rreeggiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  ffrraammeewwoorrkk,,  wwhhiicchh  wwiillll  

bbee  rreeaaddyy  ffoorr  eexxeeccuuttiioonn  bbyy  mmiidd  JJuullyy  22001100..  

  

7766..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthheessee  iinntteerrvveennttiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  rreeaalliizzeedd  wwiitthhoouutt  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  aann  eeffffeeccttiivvee  

ccaappaacciittyy..  TToo  bbuuiilldd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  MMiinniissttrriieess  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  WWaatteerr  aanndd  RReeggiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  eexxeeccuuttee  tthheessee  pprroojjeeccttss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  66  

eexxtteennssiioonn  ooffffiicceerrss  oonn  ccoonnttrraacctt  tteerrmmss  ffoorr  eevveerryy  ccoonnssttiittuueennccyy  ccoouunnttrryywwiiddee..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  

aallssoo  aavvaaiill  330000  vveehhiicclleess  ttoo  eennaabbllee  tthheessee  ooffffiicceerrss  ddiisscchhaarrggee  aanndd  aaccccoommpplliisshh  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  ttaasskk  ooff  

sseeccuurriinngg  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

7777..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  iiss  nnoott  oonnllyy  ttoo  eexxppaannddiinngg  iirrrriiggaattiioonn  pprrooggrraammmmeess  bbuutt  

ttoo  aaddddrreessss  tthhee  aaggrriiccuullttuurree  ssuuppppllyy  cchhaaiinn..  TToo  ddeeaall  wwiitthh  ppoosstt--hhaarrvveesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreedduuccee  

lloosssseess  ttoo  oouurr  hhaarrdd  wwoorrkkiinngg  ffaarrmmeerrss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  440000  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ppuurrcchhaassee  ooff  ffiixxeedd  

mmaaiizzee  ddrriieerrss  ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  mmaaiizzee  ggrroowwiinngg  aarreeaass  nnoott  ccuurrrreennttllyy  sseerrvveedd..  II  aamm  aallllooccaattiinngg  aannootthheerr  

KKsshh  336600  mmiilllliioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  3300  mmoobbiillee  mmaaiizzee  ddrriieerrss  ttoo  eennssuurree  aass  mmaannyy  ffaarrmmeerrss  aarree  ffaacciilliittaatteedd  

aaccccoorrddiinnggllyy  ttoo  ddrryy  tthheeiirr  mmaaiizzee  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  ppoosstt  hhaarrvveesstt  lloosssseess..    

  

7788..  TThhiirrdd,,  ssiimmiillaarrllyy  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ffoorr  oouurr  rriiccee  ffaarrmmeerrss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh..552255  mmiilllliioonn  ttoo  

ppuurrcchhaassee  aanndd  iinnssttaallll  1155  rriiccee  mmiilllliinngg  ppllaannttss  iinn  rriiccee  ggrroowwiinngg  aarreeaass..  TThheessee  iinntteerrvveennttiioonnss  wwiillll  bbee  

ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  rreegguullaarr  tteessttiinngg  aanndd  aawwaarreenneessss  ttoo  eemmppoowweerr  ffaarrmmeerrss  aanndd  iimmpprroovvee  ppoosstt--hhaarrvveesstt  

mmaannaaggeemmeenntt..  II  eexxppeecctt  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  NNaattiioonnaall  IIrrrriiggaattiioonn  BBooaarrdd,,  NNaattiioonnaall  

CCeerreeaallss  aanndd  PPrroodduuccee  BBooaarrdd  aanndd  ffaarrmmeerrss‟‟  ccoo--ooppeerraattiivvee  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ttoo  ddeevveelloopp  aapppprroopprriiaattee  

ggoovveerrnnaannccee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthheessee  ddrriieerrss  aanndd  rriiccee  mmiillllss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  

tthheeiirr  bbeenneeffiittss  ttoo  oouurr  ffaarrmmeerrss..    

  

7799..  FFoouurrtthh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aassssuurriinngg  ffoooodd  sseeccuurriittyy,,  wwee  wwiillll  

ddoo  wwhhaatt  iitt  ttaakkeess  ttoo  nnoott  oonnllyy  eexxppaanndd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn,,  bbuutt  aallssoo  ppoosstt--hhaarrvveesstt  ccrroopp  

mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  mmeeaassuurreess  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  oouuttlliinneedd  ttaarrggeetteedd  aatt  rreedduucciinngg  ppoosstt--hhaarrvveesstt  

lloosssseess,,  wwee  aarree  aallssoo  ddeevveellooppiinngg  aa  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  iinnttrroodduuccee  wwaarreehhoouussee  rreecceeiippttiinngg  iinn  vvaarriioouuss  

NNaattiioonnaall  CCeerreeaallss  aanndd  PPrroodduuccee  BBooaarrdd  ssttoorreess..    WWhheenn  tthhiiss  pprrooggrraamm  iiss  ffuullllyy  ooppeerraattiioonnaall,,  tthhee  

ddeeppoossiittoorr  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ccoonnvveenniieennccee  ooff  uussiinngg  tthhee  wwaarreehhoouussee  rreecceeiipptt  aass  ccoollllaatteerraall,,  sseelllliinngg  tthheeiirr  

ggrraaiinn  wwhheenneevveerr  tthheeyy  wwiisshh  wwiitthhoouutt  nneecceessssaarriillyy  mmoovviinngg  aarroouunndd  wwiitthh  iitt,,  hhaavviinngg  cceerrttiiffiieedd  aanndd  kknnoowwnn  

qquuaalliittyy  aanndd  qquuaannttiittyy  ooff  ggrraaiinn  tthhaatt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  pphhyyssiiccaallllyy  sseeeenn  bbyy  bbuuyyeerrss  bbeeffoorree  bbuuyyiinngg..  
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8800..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  aallssoo  aawwaarree  tthhaatt  ssuucchh  wwaarreehhoouussee  rreecceeiippttiinngg  wwoorrkkss  hhaanndd  iinn  hhaanndd  wwiitthh  

aa  CCoommmmooddiittyy  EExxcchhaannggee  wwhheerree  ssuucchh  rreecceeiippttss  ccaann  bbee  ttrraaddeedd..  TThhee  bbuuyyeerrss  ooff  tthhee  rreecceeiippttss  ccaann  tthheenn  

ccoolllleecctt  tthhee  ggrraaiinn  ffrroomm  tthhee  wwaarreehhoouussee  oorr  rreesseellll  tthhee  rreecceeiippttss..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  sshhaallll,,  iinn  tthhee  ccoouurrssee  

ooff  tthhee  yyeeaarr,,  ddeevveelloopp  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  iinnttrroodduuccee  CCoommmmooddiittiieess  FFuuttuurree  EExxcchhaannggee,,  

wwhhiicchh  wwiillll  aallllooww  oouurr  ffaarrmmeerrss  ttoo  ttrraaddee  tthheeiirr  pprroodduuccee  ffrreeeellyy  aanndd  aatt  aa  ttiimmee  ooff  tthheeiirr  cchhooiiccee  tthhrroouugghh  

wwaarreehhoouussee  rreecceeiippttss  aanndd  ffuuttuurree  ccoonnttrraaccttss..    

  

66..44  EExxppaannddiinngg  FFiisshh  FFaarrmmiinngg  aass  aa  SSoouurrccee  ooff  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

8811..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  tthhee  ffiisshheerriieess  ssuubb--sseeccttoorr  hhaass  

ccoonnssiiddeerraabbllee  uunnttaappppeedd  ppootteennttiiaall  ffoorr  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  eennhhaanncciinngg  tthhee  lliivveelliihhooooddss  ooff  KKeennyyaannss..  IInn  

tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccoorree  iinntteerrvveennttiioonnss  wwee  aarree  iimmpplleemmeennttiinngg  

ttoo  eennhhaannccee  ffoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  pprroovviiddee  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  oouurr  yyoouutthh..    

  

8822..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  llaasstt  yyeeaarr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinniittiiaatteedd  aa  KKsshh  11..1122  bbiilllliioonn  FFiisshh  FFaarrmmiinngg  

EEnntteerrpprriissee  PPrroodduuccttiivviittyy  pprrooggrraamm  ttoo  ccoonnssttrruucctt  2288,,000000  ffiisshh  ppoonnddss  iinn  114400  ccoonnssttiittuueenncciieess  ccoouunnttrryywwiiddee..  

TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ssttiimmuullaattee  iinnccrreeaasseedd  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttiioonn,,  pprroommoottee  rruurraall  eenntteerrpprriissee  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssttrreennggtthheenn  ffoooodd  sseeccuurriittyy..    

  

8833..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthh  tthhee  mmoommeennttuumm  ffoorr  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  nnooww  bbuuiillddiinngg  uupp,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  

GGoovveerrnnmmeenntt‟‟ss  rroollee  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  wwiillll  llaarrggeellyy  bbee  ffaacciilliittaattiivvee,,  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  eexxppeecctteedd  

ttoo  bbee  tthhee  pprriimmee  mmoovveerr  ooff  ffiisshh  ffaarrmmiinngg,,  sseeeedd  aanndd  ffeeeedd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ooff  pprroodduuccee..  IInn  tthhiiss  

rreeggaarrdd,,  aass  ppaarrtt  ooff  pphhaassee  ttwwoo  ooff  FFiisshh  FFaarrmmiinngg  EEnntteerrpprriissee  PPrroodduuccttiivviittyy  pprrooggrraamm,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

wwiillll::  ffiirrsstt  eennssuurree  aallll  tthhee  2288,,000000  ffiisshh  ppoonnddss  aarree  ccoonnssttrruucctteedd  aanndd  ffuullllyy  ssttoocckkeedd  wwiitthh  ffiinnggeerrlliinnggss;;  

sseeccoonnddllyy  iinnvveesstt  iinn  ffeeeedd  aanndd  sseeeedd  pprroodduuccttiioonn,,  wwhhiillee  aallssoo  eennccoouurraaggiinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  

aanndd  tthhiirrddllyy,,  bbuuiilldd  aaddeeqquuaattee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiisshheerriieess  DDeevveellooppmmeenntt  ttoo  ddeelliivveerr  ffiirrsstt  ccllaassss  

eexxtteennssiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  ssuuppppoorrtt  oouurr  ffaarrmmeerrss  aass  tthheeyy  eexxppaanndd  tthheeiirr  ffiisshh  ffaarrmmiinngg..  TToo  aacchhiieevvee  tthheessee  

oobbjjeeccttiivveess,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd,,  aammoonngg  ootthheerr  iinntteerrvveennttiioonnss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

8844..  FFiirrsstt,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  112200  mmiilllliioonn  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aannootthheerr  220000  ffiisshh  ppoonnddss  iinn  2200  aaddddiittiioonnaall  

ccoonnssttiittuueenncciieess  tthhaatt  wweerree  nnoott  ccoovveerreedd  uunnddeerr  pphhaassee  oonnee..  AAnndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennccoouurraaggee  ffuurrtthheerr  ffiisshh  

ffaarrmmiinngg  aanndd  aaggrroo--ffoorreessttrryy  iinn  tthhee  116600  mmaappppeedd  ccoonnssttiittuueenncciieess,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  336600  mmiilllliioonn  ttoo  

ccoonnssttrruucctt  33  sshhaallllooww  wweellllss  iinn  eeaacchh  ccoonnssttiittuueennccyy..  TToo  ffuurrtthheerr  aavvooiidd  wwaatteerr  sslliippppaaggee  aanndd  eennssuurree  

aaddeeqquuaattee  wwaatteerr  ffoorr  ffiisshh,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  330000  mmiilllliioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  sshheeeett  lliinniinngg  ffoorr  uussee  bbyy  

ffaarrmmeerrss  iinn  ppoonnddss..  

  

8855..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eennssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  sseeeeddss  aanndd  ffeeeeddss  eevveenn  aass  wwee  

eennccoouurraaggee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  334400  mmiilllliioonn  aanndd  KKsshh  11..22  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  

pprroodduuccttiioonn  ooff  ffiisshh  sseeeeddss  aanndd  ffiisshh  ffeeeeddss,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  eennoouugghh  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  aabboouutt  330000  ffiisshh  ppoonnddss  

iinn  tthhee  116600  ccoonnssttiittuueenncciieess..    

  

8866..  TThhiirrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthheessee  iinnvveessttmmeennttss  wwee  aarree  mmaakkiinngg  ttooggeetthheerr  wwiitthh  

oorrddiinnaarryy  KKeennyyaannss  mmaayy  nnoott  aacchhiieevvee  tthheeiirr  ffuullll  eeccoonnoommiicc  ppootteennttiiaall  uunnlleessss  wwee  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ssuuppppllyy  

cchhaaiinn  ccoonnssttrraaiinnttss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  ggooiinngg  aa  sstteepp  ffuurrtthheerr  ttoo  eessttaabblliisshh  8800  mmiinnii  

ffiisshh  pprroocceessssiinngg  aanndd  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  iinn  kkeeyy  cceennttrreess  aatt  aa  ccoosstt  ooff  KKsshh  440000  mmiilllliioonn..  AAss  ffaarrmmeerrss  

ggrrooww  ffiisshh,,  ssttoorree  aanndd  pprroocceessss,,  tthheerree  wwiillll  bbee  nneeeedd  ffoorr  ooppeenniinngg  uupp  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ffiisshh  mmaarrkkeettss..  II  

wwiisshh  ttoo  eennccoouurraaggee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppllaayyeerrss  ttoo  sseeiizzee  tthhee  eeaarrlliieesstt  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  ssttaarrtt  ttoo  iinnvveesstt  iinn  

mmaarrkkeettiinngg  ffiisshh  pprroodduuccttss  bbootthh  llooccaallllyy  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy..  
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8877..  AAnndd,,  ffiinnaallllyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonnccee  aaggaaiinn  ddeemmoonnssttrraattiinngg  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  sseeeeiinngg  tthhiiss  

pprrooggrraamm  ssuucccceeeedd  bbyy  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccaappaacciittyy,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  ffuunnddss  ttoo  ppuurrcchhaassee  

110000  mmoottoorrccyycclleess,,  aavvaaiill  110000  vveehhiicclleess  ffoorr  uussee  bbyy  eexxtteennssiioonn  ooffffiicceerrss  aanndd  ttoo  rreeccrruuiitt  aaddddiittiioonnaall  tthhrreeee  

ffiisshheerriieess  ooffffiicciiaallss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  116600  ccoonnssttiittuueenncciieess  mmaappppeedd  ffoorr  ffiisshh  ffaarrmmiinngg..  II  eexxppeecctt  tthheessee  

iinnvveessttmmeennttss  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  eennhhaannccee  tthhee  uuppttaakkee  ooff  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  pprroo--ppoooorr  aanndd  pprroo--eenntteerrpprriissee  

ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  aaiimmeedd  aatt  ttrraannssffoorrmmiinngg  oouurr  rruurraall  aarreeaass..  

  

66..55  SSuuppppoorrttiinngg  LLiivveelliihhooooddss  iinn  AASSAALL  AArreeaass  

  

8888..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ddeessppiittee  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  AASSAALL  aarreeaass  ffaaccee,,  tthheerree  iiss  eennoouugghh  ssoocciioo--

eeccoonnoommiicc  ppootteennttiiaall,,  tthhaatt  ccaann  bbee  eexxppllooiitteedd  ttoo  uupplliifftt  lliivveelliihhooooddss  aanndd  aaddddrreessss  rreeggiioonnaall  ddiissppaarriittiieess..  

TThhee  ccoonnttiinnuueedd  ffiigghhtt  oovveerr  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  wwaatteerr  aanndd  ppaassttuurree  aass  wweellll  aass  aaggee--oolldd  pprraaccttiiccee  

ooff  ccaattttllee  rruussttlliinngg  hhaass  iinnccrreeaasseedd  iinnsseeccuurriittyy  tthheerreebbyy  rreettaarrddiinngg  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  AASSAALLss..  

WWhhiillee  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  pprraaccttiiccaall  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  mmaannyy  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  ooff  AASSAALL  aarreeaass  aanndd  

uunnlleeaasshh  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  aatt  oonnccee,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmeenncceess  aa  ddeecciissiivvee  

jjoouurrnneeyy  ooff  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  AASSAALL  tthhrroouugghh  ccoommpprreehheennssiivvee  

ttaarrggeetteedd  iinntteerrvveennttiioonnss  ccoovveerriinngg  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh,,  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt,,  sseeccuurriittyy,,  

aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  ddeevveellooppmmeenntt..    

  

8899..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  bbeelliieevveess  iinn  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  oonnccee  

aaggaaiinn  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  ddeemmoonnssttrraattee  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  tthhee  NNoorrtthheerrnn  KKeennyyaa  aanndd  

ootthheerr  aarriidd  llaannddss..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  KKsshh  1166  bbiilllliioonn  ffoorr  ffiinnaanncciinngg  vvaarriioouuss  oonn--

ggooiinngg  aanndd  nneeww  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..  AAmmoonngg  tthhee  kkeeyy  pprroojjeeccttss  eeaarrmmaarrkkeedd  MMrr..  SSppeeaakkeerr  aarree::  ((ii))  tthhee  

eexxppaannssiioonn  ooff  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffoorr  wwhhiicchh  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  33..88  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ddaamm  ccoonnssttrruuccttiioonn;;  ((iiii))  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  hhoossppiittaallss  aanndd  llooww  ccoosstt  bbooaarrddiinngg  pprriimmaarryy  sscchhoooollss  aatt  aa  ccoosstt  ooff  KKsshh  337755  

mmiilllliioonn  aanndd  KKsshh  445500  mmiilllliioonn,,  rreessppeeccttiivveellyy..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ffuunnddiinngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  oonn--ggooiinngg  rrooaaddss  

iinn  tthhiiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aannootthheerr  KKsshh  555500  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  pprroovviissiioonn  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  

ssoouurrcceess  ooff  eenneerrggyy  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ssoollaarr  ppoowweerr..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallssoo  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  

pprrooppoosseedd  ootthheerr  ttaarrggeetteedd  iinntteerrvveennttiioonnss  aaiimmeedd  aatt  ffuurrtthheerr  eemmppoowweerriinngg  oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  aanndd  

iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  yyoouutthh  wwhhoo  lliivvee  iinn  tthhee  NNoorrtthheerrnn  KKeennyyaa  aanndd  ootthheerr  aarriidd  llaannddss..    

  

IImmpprroovviinngg  SSeeccuurriittyy  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  AASSAALL  

  

9900..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  pprroovviissiioonn  ooff  aa  llaassttiinngg  ssoolluuttiioonn  ttoo  iinnsseeccuurriittyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccaattttllee  

rruussttlliinngg  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  pprroommoottiinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  aammoonngg  tthhee  ppaassttoorraalliisstt  ccoommmmuunniittiieess  

lliivviinngg  iinn  AASSAALLss..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  iinniittiiaattiivvee,,  aanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  oonn--ggooiinngg  ddiissaarrmmaammeenntt  

eeffffoorrttss,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  220000  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eelleeccttrroonniicc  bbaasseedd  ssoolluuttiioonn  ttoo  

aaiidd  iinn  aanniimmaall  ttaaggggiinngg  ffoorr  ppuurrppoossee  ooff  ttrraacceeaabbiilliittyy  aanndd  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  

pprroojjeecctt  wwiillll,,  aammoonngg  ootthheerr  bbeenneeffiittss::  ((ii))  pprroovviiddee  ppoossiittiivvee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  ssttoolleenn  

aanniimmaallss;;  ((iiii))  pprroovviiddee  ddaattaabbaassee  tthhaatt  wwiillll  aassssiisstt  tthhee  lliivveessttoocckk  ffaarrmmeerrss  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  lliivveessttoocckk  

kkeeeeppiinngg  pprraaccttiicceess;;  aanndd  ((iiiiii))  aallllooww  lliivveessttoocckk  ffaarrmmeerrss  ttoo  aacccceessss  eexxppoorrtt  mmaarrkkeettss  ffoorr  tthheeiirr  bbeeeeff  oorr  

aanniimmaall  pprroodduuccttss  tthhaatt  hhaavvee  ssttrriinnggeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  oonn  ttrraacceeaabbiilliittyy..  

  

IImmpprroovviinngg  LLiivveelliihhooooddss  iinn  AASSAALLss  tthhrroouugghh  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  LLiivveessttoocckk  DDeevveellooppmmeenntt  

  

9911..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree,,  AASSAALL  aarreeaass  ooccccuuppyy  aabboouutt  8800  ppeerrcceenntt  ooff  oouurr  

llaanndd  aanndd  hhaavvee  hhuuggee  ppootteennttiiaall  ffoorr  iirrrriiggaatteedd  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  ddeevveellooppmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  llaacckk  ooff  

aaddeeqquuaattee  wwaatteerr  iiss  aannootthheerr  mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  tthhaatt  hhaass  pprreevveenntteedd  uuss  ffrroomm  ddeevveellooppiinngg  tthheessee  aarreeaass  ssoo  



 

 20 

aass  ttoo  rreedduuccee  vvuullnneerraabbiilliittyy  aanndd  ppoovveerrttyy..  TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittss  ttoo  ttaakkee  tthhee  

ffiirrsstt  ddeecciissiivvee  sstteepp  ooff  ttrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  AASSAALL  aarreeaass  iinnttoo  pprroodduuccttiivvee  ssoouurrccee  ooff  oouurr  oovveerraallll  

ddeevveellooppmmeenntt..  

  

9922..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eennhhaannccee  ssuuppppllyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ccrroopp  iirrrriiggaattiioonn  aanndd  lliivveessttoocckk,,  II  hhaavvee  

aallllooccaatteedd  KKsshh  22  bbiilllliioonn  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  RReeggiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aabboouutt  

2255  mmeeddiiuumm  ssiizzee  ddaammss  iinn  aarriidd  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  II  hhaavvee  aallssoo  aallllooccaatteedd  KKsshh  337755  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  

ccoonnssttrruuccttiinngg  mmiinnii--fflloooodd  ccoonnttrrooll  ddaammss  aanndd  ddiissiillttiinngg  ooff  wwaatteerr  ppaannss  iinn  nnoorrtthheerrnn  KKeennyyaann..  TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  

wwiillll  rreedduuccee  tthhee  ssuuffffeerriinngg  ooff  oouurr  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  tthheessee  aarreeaass  ffrroomm  ffrreeqquueenntt  ffllooooddss..  

  

9933..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aawwaarree  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  lliivveessttoocckk  ffaarrmmiinngg  iinn  ttrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  lliivveess  

ooff  oouurr  ppeeooppllee  iinn  AASSAALLss,,  wwee  iinniittiiaatteedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ttwwoo  ssllaauugghhtteerrhhoouusseess  iinn  IIssiioolloo  aanndd  GGaarriissssaa  

llaasstt  yyeeaarr  aanndd  tthheeyy  aarree  nneeaarriinngg  ccoommpplleettiioonn..  EEnnccoouurraaggeedd  bbyy  tthhiiss  pprrooggrreessss,,  II  aamm  aallllooccaattiinngg  aannootthheerr  

KKsshh  115500  mmiilllliioonn  eeaacchh  ttoo  uuppssccaallee  tthhee  oonn--ggooiinngg  wwoorrkk  aanndd  ccoonnssttrruucctt  ffoouurr  ootthheerr  mmooddeerrnn  aanndd  ssttaattee  ooff  

tthhee  aarrtt  ssllaauugghhtteerrhhoouusseess  iinn  WWeesstt  PPookkoott,,  WWaajjiirr  aanndd  KKaajjiiaaddoo..  TThheessee  ssllaauugghhtteerrhhoouusseess  wwiillll  bbee  

ooppeerraatteedd  aanndd  mmaannaaggeedd  bbyy  ffaarrmmeerrss  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ccoo--ooppeerraattiivveess  aanndd  II  eexxppeecctt  tthheeiirr  

ooppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  ttoo  pprroommoottee  eexxppoorrttaattiioonn  ooff  bbeeeeff,,  ggeenneerraattee  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee  aanndd  iinnccoommeess  ttoo  oouurr  

ccoouunnttrryy..    

  

9944..  TThhiirrdd,,  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  mmaannyy  cchhaalllleennggeess  oouurr  lliivveessttoocckk  ffaarrmmeerrss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxppeerriieennccee,,  

II  hhaavvee  iinn  aaddddiittiioonn  aallllooccaatteedd  KKsshh  225500  mmiilllliioonn  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aannootthheerr  1100  ssllaauugghhtteerrhhoouusseess  ffoorr  bbeeeeff  

mmeeaanntt  ffoorr  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeettss..    

  

9955..  AAnndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eennssuurree  oouurr  lliivveessttoocckk  ffaarrmmeerrss  ggeett  vvaalluuee  ffoorr  tthheeiirr  hhiiddeess  aanndd  sskkiinnss,,  II  

hhaavvee  aallllooccaatteedd  KKsshh  117755  mmiilllliioonn  ttoowwaarrdd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  55  mmiinnii  lleeaatthheerr  pprroocceessssiinngg  ffaaccttoorriieess  ttoo  

eennccoouurraaggee  ggrroowwtthh  ooff  oouurr  lleeaatthheerr  iinndduussttrryy..  

  

9966..  FFoouurrtthh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  ggooiinngg  aa  sstteepp  ffuurrtthheerr  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  lliivveessttoocckk  ffaarrmmeerrss  iinn  

AASSAALLss  bbyy  rreehhaabbiilliittaattiinngg  1100  sseelleecctteedd  rraanncchheess  ffoorr  bbeeeeff  pprroodduuccttiioonn,,  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaakkiinngg  

ooppeerraattiioonnaall  ttwwoo  ffeeeeddlloottss  ooff  DDiisseeaassee  FFrreeee  ZZoonnee  iinn  tthhee  CCooaasstt,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  eexxppaanndd  bbeeeeff  eexxppoorrtt..  II  

hhaavvee  aallssoo  aallllooccaatteedd  ffuunnddss  iinn  tthhiiss  bbuuddggeett  ttoo  pprroovviiddee  ssttrraatteeggiicc  ffeeeedd  rreesseerrvveess  aanndd  rreesseeeeddiinngg  iinn  AASSAALL  

aarreeaass..  TThheessee  iinntteerrvveennttiioonnss  wwiillll  ccoosstt  tthhee  eexxcchheeqquueerr  aann  aaddddiittiioonnaall  KKsshh  333300  mmiilllliioonn..    

  

9977..  FFiifftthh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aallssoo  kknnooww  tthhaatt  ffoorr  tthheessee  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  wwoorrkk  aanndd  aacchhiieevvee  tthhee  

iinntteennddeedd  oobbjjeeccttiivveess,,  wwee  mmuusstt  bbuuiilldd  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  LLiivveessttoocckk  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

RReeggiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  pprroovviiddeedd  ffoorr  110000  aaddddiittiioonnaall  vveetteerriinnaarryy  ooffffiicceerrss,,  2200  iinn  

eeaacchh  ooff  tthhee  AASSAALL  ddiissttrriiccttss  aanndd  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  118800  mmoottoorr  vveehhiicclleess  ffoorr  uussee  bbyy  

ooffffiicceerrss  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthheeiirr  wwoorrkk..    

  

66..66  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

  

9988..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ppaasstt  rreeggrreettttaabbllee  nneegglleecctt  ooff  oouurr  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  nnooww  mmaanniiffeesstteedd  iinn  sseevveerree  

ddeeggrraaddaattiioonn,,  ddeepplleettiioonn  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorreessttss  aanndd  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  aass  wweellll  aass  

cclliimmaattee  vvaarriiaabbiilliittyy..  IInn  ttuurrnn,,  oouurr  aaggrriiccuullttuurree,,  ffoooodd  sseeccuurriittyy,,  hheeaalltthh,,  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  eenneerrggyy,,  

iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iinndduussttrriieess,,  aanndd  bbiiooddiivveerrssiittyy  hhaavvee  bbeeeenn  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd..  RReeccooggnniizziinngg  tthhaatt  tthhee  

rreessttoorraattiioonn  ooff  oouurr  eeccoossyysstteemm  pprroovviiddeess  tthhee  kkeeyy  ttoo  rreedduucciinngg  ppoovveerrttyy,,  ccrreeaattiinngg  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  

iimmpprroovviinngg  ffoooodd  sseeccuurriittyy,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  NNaattiioonnaall  CClliimmaattee  CChhaannggee  RReessppoonnssee  
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SSttrraatteeggyy,,  wwhhiicchh  oouuttlliinneess  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttoo  ccooppee  wwiitthh  cclliimmaattee  cchhaannggee  vvaarriiaabbiilliittyy  aanndd  eexxttrreemmee  

eevveennttss..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aappppllaauudd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  MMiinneerraall  RReessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  nnoobbllee  wwoorrkk  iitt  iiss  ddooiinngg  iinn  tthhiiss  aarreeaa..  

  

9999..  IInn  aaddddiittiioonn,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  eeffffoorrttss  mmuusstt  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ttoo  ffoorreessttaallll  tthhee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  iinn  

oorrddeerr  ttoo  rreevveerrssee  ddaammaaggeess  ttoo  oouurr  ssccaarrccee  aarraabbllee  llaanndd,,  wwaatteerr  aanndd  bbiiooddiivveerrssiittyy  rreessoouurrcceess..    TToo  tthhiiss  

eenndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  KKsshh  5511..55  bbiilllliioonn  uunnddeerr  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  WWaatteerr  aanndd  

SSaanniittaattiioonn  SSeeccttoorr..  TThhiiss  aammoouunntt  rreepprreesseennttss  KKsshh  1133..33  bbiilllliioonn  oorr  3344..55  ppeerrcceenntt  ggrroowwtthh  oovveerr  tthhee  

sseeccttoorr‟‟ss  bbuuddggeett  aallllooccaattiioonn  ffoorr  22000099//1100,,  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  wwee  aarree  aattttaacchhiinngg  ttoo  

eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd..  II  hhaavvee  iinn  aaddddiittiioonn,,  aallllooccaatteedd  KKsshh  22  bbiilllliioonn  ttoowwaarrdd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  hhiigghh  iimmppaacctt  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  pprrooggrraammss..  

  

110000..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnssttrreeaamm  ppoolliicciieess  aanndd  ssttrraatteeggiieess  ttoowwaarrdd  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  oouurr  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  eeffffoorrtt,,  mmyy  mmiinniissttrryy,,  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  mmiinniissttrriieess,,  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  ccaarrbboonn  ccrreeddiitt  

iinnvveessttmmeenntt  ffrraammeewwoorrkk..  TThhiiss  ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  oouuttlliinnee  mmooddaalliittiieess  ooff  ccaarrbboonn  ccrreeddiitt  rreeggiissttrraattiioonn,,  

rreevveennuuee  sshhaarriinngg,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aass  wweellll  aass  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  iiddeennttiiffiieedd  ddeevveellooppmmeenntt  aarreeaass  ttoo  bbee  

ffuunnddeedd  bbyy  rreessoouurrcceess  ggeenneerraatteedd..  FFuurrtthheerr,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  KKeennyyaa  iiss  bbeetttteerr  ppllaacceedd  ttoo  eemmeerrggee  aass  aa  

rreeggiioonnaall  ccaarrbboonn  eemmiissssiioonn  ttrraaddiinngg  hhuubb..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eessttaabblliisshh,,  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  

FFYY  22001100//1111  aa  ccaarrbboonn  EEmmiissssiioonn  TTrraaddiinngg  SScchheemmee  ((EETTSS))  iinn  NNaaiirroobbii  ttoo  ppiioonneeeerr  tthhee  ccaarrbboonn  mmaarrkkeett  iinn  

AAffrriiccaa..  MMyy  MMiinniissttrryy,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  MMiinneerraall  RReessoouurrcceess,,  wwiillll  iinniittiiaattee  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aapppprroopprriiaattee  ppoolliiccyy  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  nneecceessssaarryy  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  EETTSS  iinn  KKeennyyaa..  WWhheenn  ccoommpplleetteedd  tthhee  EETTSS  wwiillll  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  

eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eeffffoorrtt  aanndd  ffaacciilliittaattee  mmoobbiilliizzaattiioonn  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  rreessoouurrcceess..  

  

77..00  EEMMPPOOWWEERRIINNGG  TTHHEE  YYOOUUTTHH  TTOO  SSEECCUURREE  TTHHEE  FFUUTTUURREE  OOFF  KKEENNYYAA  

  

110011..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  aaggrreeee  wwiitthh  mmee  tthhaatt  yyoouutthh  uunneemmppllooyymmeenntt  rreemmaaiinnss  aa  mmaajjoorr  

cchhaalllleennggee  ttoo  oouurr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  ssttaabbiilliittyy..  IInnddeeeedd,,  tthhee  22000099  KKeennyyaa  IInneeqquuaalliittyy  aanndd  PPoovveerrttyy  

aasssseessssmmeenntt  ffoouunndd  tthhaatt  yyoouutthh  uunneemmppllooyymmeenntt  aatt  2211  ppeerrcceenntt  wwaass  ttwwiiccee  aass  hhiigghh  ccoommppaarreedd  ttoo  nnoonn--

yyoouutthh  ggrroouupp..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhoossee  yyoouutthh  ccuurrrreennttllyy  ssttuuddyyiinngg..  TThhee  kkeeyy  ttoo  aa  mmoorree  pprroossppeerroouuss  

KKeennyyaa  lliieess  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  iittss  yyoouunnggeerr  ggeenneerraattiioonnss..  TThheeyy  wwiillll  bbee  tthhee  ddyynnaammiicc  ddrriivveerrss  ffoorr  

ccoommppeettiittiivveenneessss,,  ggrroowwtthh,,  aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  tthhrroouugghh  iinnnnoovvaattiioonn,,  eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp  aanndd  hhaarrdd  

wwoorrkk..  TTaappppiinngg  iinnttoo  tthhee  ccrreeaattiivviittyy  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  iiss  tthheerreeffoorree  aa  ccrruucciiaall  aasssseett  ffoorr  

bboooossttiinngg  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  GGooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  wwee  mmuusstt,,  tthheerreeffoorree,,  ssttaarrtt  ttoo  iinnccrreeaassiinnggllyy  ffooccuuss  

oonn  yyoouunngg  eennttrreepprreenneeuurrss  aanndd  iinnnnoovvaattoorrss  aass  aa  vviiaabbllee  pprroo--ppoooorr  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaattiioonn  

ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggyy,,  ggiivveenn  tthhaatt  mmoosstt  nneeww  jjoobbss  aarree  bbeeiinngg  ccrreeaatteedd  tthhrroouugghh  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess  aanndd  

sseellff--eemmppllooyymmeenntt..    

  

110022..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  eevveenn  aass  wwee  ssttrriivvee  ttoo  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  tthhee  yyoouutthh,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  aarree  

aawwaarree  tthhaatt  nnoo  ccoouunnttrryy  hhaass  ddeevveellooppeedd  oonn  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  bbaassiiss  wwiitthhoouutt  ggrroowwiinngg,,  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  ssoo,,  

iittss  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ssiizzee  eenntteerrpprriisseess..  IInn  KKeennyyaa,,  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ssiizzee  eenntteerrpprriisseess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

ssuuffffeerr  tthhee  mmoosstt  ffrroomm  ppoooorr  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt..  TThheeyy  ffaaccee  tthhee  bbiiggggeesstt  ccoonnssttrraaiinnttss  iinn  aacccceessssiinngg  

mmaarrkkeettss,,  eenneerrggyy,,  ttrraannssppoorrtt,,  sseeccuurriittyy,,  lleeggaall  sseerrvviicceess  aanndd  nnoott  lleeaasstt  ttoo  iinnvveessttmmeenntt  ffiinnaannccee..  EExxiissttiinngg  

eennttrreepprreenneeuurrss  aarree  oofftteenn  rreessiilliieenntt  aanndd  ssuucccceessssffuull  ddeessppiittee  tthhee  mmyyrriiaadd  ooff  ccoonnssttrraaiinnttss  tthheeyy  ffaaccee..  BBuutt  

tthhee  oobbssttaacclleess  aarree  oofftteenn  ttoooo  ggrreeaatt  ffoorr  mmoosstt  wwoouulldd--bbee  eennttrreepprreenneeuurrss,,  aanndd  mmaannyy  nneevveerr  ggeett  ttoo  

ttrraannssllaattee  tthheeiirr  iiddeeaass  aanndd  eenneerrggyy  iinnttoo  aaccttiioonnss,,  pprrooffiittss  aanndd  jjoobbss..    
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110033..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett  wwee  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  

SSMMEEss  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  pprrooggrraamm  ttoo::  ((ii))  ccrreeaattee  eennaabblliinngg  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt;;  ((iiii))  eeqquuiipp  tthhee  yyoouutthh  

wwiitthh  pprraaccttiiccaall  sskkiillllss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt;;  ((iiiiii))  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  

pprriivvaattee  sseeccttoorr  ccrreeddiitt  ffoorr  ffuunnddiinngg  vviiaabbllee  yyoouunngg  eennttrreepprreenneeuurrss  aanndd  iinnnnoovvaattoorrss  aass  kkeeyy  ddrriivveerrss  ooff  

eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaattiioonn;;  aanndd  ((iivv))  eennccoouurraaggee  ggrroowwtthh  ooff  SSMMEEss  bbyy  ccrreeaattiinngg  ssttrroonngg  lliinnkkaaggeess  wwiitthh  mmaajjoorr  

iinndduussttrriieess..  

  

CCrreeaattiinngg  EEnnaabblliinngg  BBuussiinneessss  EEnnvviirroonnmmeenntt  ffoorr  SSMMEEss  ttoo  EExxppaanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

110044..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ffooccuusseedd  oonn  iimmpprroovviinngg  sseelleecctteedd  iinnddiiccaattoorrss  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  

oouurr  ssmmaallll  bbuussiinneesssseess..  TThheessee  iinncclluuddee  ssttaarrttiinngg  aa  bbuussiinneessss,,  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppeerrmmiittss,,  

rreeggiisstteerriinngg  pprrooppeerrttyy,,  aacccceessssiinngg  ccrreeddiitt,,  ppaayyiinngg  ttaaxxeess  aanndd  ttrraaddiinngg  aaccrroossss  bboorrddeerrss..  WWee  hhaavvee  

aacchhiieevveedd  ssuubbssttaannttiiaall  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  oonn  tthheessee  sseelleecctteedd  iinnddiiccaattoorrss..  TToowwaarrdd  

tthhiiss  eenndd,,  wwee  ddiiggiittiizzeedd  rreeccoorrddss  aatt  tthhee  CCoommppaanniieess  RReeggiissttrryy,,  rreedduucceedd  tthhee  ttiimmee  ttaakkeenn  ttoo  oobbttaaiinn  aa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ppeerrmmiitt  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssttaarrtt  aa  bbuussiinneessss  aanndd  hhaallvveedd  tthhee  ttiimmee  ttoo  ppaayy  

ttaaxxeess  aanndd  ssttaattuuttoorryy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  WWee  hhaavvee  aallssoo  lliicceennsseedd  44  mmiiccrrooffiinnaannccee  bbaannkkss,,  aalllloowweedd  ffoorr  

aaggeennccyy  bbaannkkiinngg,,  aanndd  lliicceennsseedd  tthhee  ffiirrsstt  ccrreeddiitt  rreeffeerreennccee  bbuurreeaauu  ttoo  ffaacciilliittaattee  sshhaarriinngg  ooff  ccrreeddiitt  

iinnffoorrmmaattiioonn  aammoonngg  BBaannkkss..    

  

110055..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  rreeccaallll  tthhaatt  II  llaauunncchheedd  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhee  ee--rreeggiissttrryy  iinn  

AAuugguusstt  22000099..    II  eexxppeecctt  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  ffiinnaall  pphhaassee  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  22001100//1111  FFYY..    WWhheenn  

ccoommpplleetteedd,,  tthhee  ee--rreeggiissttrryy  wwiillll  eennaabbllee  oouurr  ssmmaallll  bbuussiinneesssseess  ttoo  aappppllyy  aanndd  ppaayy  ffoorr  aallll  lliicceennsseess  oonnlliinnee,,  

iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  KKeennyyaa‟‟ss  iinnnnoovvaattiivvee  mmoobbiillee  ppaayymmeennttss  ppllaattffoorrmmss..  WWee  wwiillll  aallssoo  ddeeeeppeenn  

ootthheerr  rreegguullaattoorryy  rreeffoorrmmss  ttoo  ffuurrtthheerr  rreemmoovvee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbaarrrriieerrss  ttoo  SSMMEEss..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  wwee  sshhaallll  

ccaassccaaddee  bbuussiinneessss  rreegguullaattoorryy  rreeffoorrmmss  ttoo  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  wwhheerree  oouurr  SSMMEEss  aarree  eessttaabblliisshheedd  ttoo  

eennccoouurraaggee  tthheeiirr  ggrroowwtthh  aanndd  ddrriivvee  oouurr  rreeccoovveerryy  tthhuuss  aalllloowwiinngg  tthheemm  ttoo  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  ttoo  oouurr  

yyoouutthh..  

  

EEnnhhaanncciinngg  SSkkiillllss  aanndd  CCrreeaattiinngg  EEmmppllooyymmeenntt  ffoorr  tthhee  YYoouutthh  

  

110066..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  ppaarrtt  ooff  eeffffoorrttss  ttoo  aacccceelleerraattee  eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaattiioonn  ttoo  tthhee  yyoouutthh  aanndd  aallllooww  

tthheemm  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ccoonnssttrruuccttiivveellyy  ttoowwaarrdd  oouurr  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  

ddeevveelloopp  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooggrraamm  ttoo  eeqquuiipp  uunneemmppllooyyeedd  yyoouutthh  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  tteecchhnniiccaall  aanndd  

vvooccaattiioonnaall  sskkiillllss,,  aanndd  ccoonnsscciioouussllyy  eennccoouurraaggiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhiigghh--eenndd  iinnnnoovvaattoorrss..  IInn  tthhiiss  

rreeggaarrdd,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonnss  wwhhoossee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  eexxppaanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  oouurr  yyoouutthh..    

  

110077..  FFiirrsstt,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  KKsshh  11  bbiilllliioonn  ttoo  iinniittiiaattee  eexxppaannssiioonn  ooff  aallll  tthhee  2266  TTeecchhnniiccaall  

TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuutteess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  uuppggrraaddee  wwiillll  eexxppaanndd  tthhee  ffaacciilliittiieess  iinn  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhuuss  

aalllloowwiinngg  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  aaddmmiissssiioonn  ooff  oouurr  yyoouutthh  ffoorr  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  iinn  vvaarriioouuss  ffiieellddss  ooff  eennggiinneeeerriinngg  

ttrraaddee,,  bbuuiillddiinngg  ttrraaddee,,  bbuussiinneessss  aanndd  eennttrreepprreenneeuurriiaall  sskkiillll,,  aammoonngg  ootthheerrss  aarreeaass..  FFuurrtthheerr,,  aanndd  iinn  

rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ccrriittiiccaall  rroollee  ppllaayyeedd  bbyy  oouurr  yyoouutthh  ppoollyytteecchhnniiccss  ttoowwaarrdd  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  ttoo  oouurr  

yyoouunngg  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  iinn  rruurraall  aarreeaass,,  II  hhaavvee  aallllooccaatteedd  ffuunnddss  ttoo  rreeccrruuiitt  oonn  ccoonnttrraacctt  tteerrmmss  22,,000000  

ttuuiittoorrss  ttoo  bbee  ddeeppllooyyeedd  ccoouunnttrryywwiiddee..  

  

110088..  SSeeccoonndd,,  II  hhaavvee  ffuurrtthheerr  aallllooccaatteedd  KKsshh  664400  mmiilllliioonn  ttoo  eexxppaanndd  ttrraaiinniinngg  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  88  

NNaattiioonnaall  PPoollyytteecchhnniiccss  aanndd  uunniivveerrssiittyy  ccoolllleeggeess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aallllooww  ffoorr  mmoorree  aaddmmiissssiioonn  ooff  yyoouutthh  ttoo  

uunnddeerrggoo  pprraaccttiiccaall  sskkiillll  aanndd  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  uunnddeerr  TTIIVVEETT..  
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110099..  TThhiirrdd,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttaarrtt  ffuullll  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  hheeaavvyy  iinnvveessttmmeenntt  wwee  hhaavvee  mmaaddee  oonn  IICCTT  aanndd  

iinn  vviieeww  ooff  llaarrggee  ppooooll  ooff  IICCTT  ttaalleennttss  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  wwee  ccaann  ccrreeaattee  iinn  

tthhee  IICCTT  sseeccttoorr,,  II  hhaavvee  aallssoo  aallllooccaatteedd  KKsshh  556600  mmiilllliioonn  ttoo  uuppggrraaddee  aallll  tthhee  1144  ppuubblliicc  IInnffoorrmmaattiioonn,,  

SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  CCoolllleeggeess..  AAnndd  tthhrroouugghh  tthhee  ggeenneerroouuss  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  RRooyyaall  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNeetthheerrllaannddss,,  wwee  aallssoo  bbee  aabbllee  ttoo  uuppggrraaddee  tthhee  KKeennyyaa  SScciieennccee  TTeecchhnniiccaall  CCoolllleeggee  

aanndd  99  ootthheerr  rreeggiioonnaall  CCeennttrreess  ooff  EExxcceelllleennccee  ccoouunnttrryywwiiddee..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  mmeeaassuurree  wwiillll  

aallllooww  uuss  ttoo  ddeevveelloopp  aaddeeqquuaattee  qquuaannttuumm  ooff  rreelleevvaanntt  IICCTT  rreellaatteedd  sskkiillllss  tthheerreebbyy  eennaabblliinngg  oouurr  

eeccoonnoommyy  ttoo  ffuullllyy  rreeaapp  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  IICCTT..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  yyoouutthh  wwhhoo  ggrraadduuaattee  ffrroomm  tthheessee  

ccoolllleeggeess  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  aappppllyy  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ffiinndd  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  aasssseemmbbllyy  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  

tthhee  6633,,000000  ccoommppuutteerrss  wwee  sshhaallll  bbee  ddiissttrriibbuuttiinngg  ttoo  sscchhoooollss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aass  wweellll  aass  ttaakkee  

aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  hhuuggee  iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  KKeennyyaa  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmaakkee  iinn  IICCTT  

iinnffrraassttrruuccttuurree..  

  

EEssttaabblliisshhiinngg  aa  RReevvoollvviinngg  FFuunndd  ttoo  EEmmppoowweerr  YYoouunngg  EEnnttrreepprreenneeuurrss  

  

111100..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  hhaass  oofftteenn  eemmeerrggeedd  aass  aa  ttoopp  ccoonnssttrraaiinntt  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  

SSMMEEss..  TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  wwee  aarree  iinnttrroodduucciinngg  aann  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchh  lleevveerraaggiinngg  oonn  eexxiissttiinngg  

ffrraammeewwoorrkk  aanndd  IICCTT  ppllaattffoorrmmss  ttoo  eexxppaanndd  aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  oouurr  hhaarrdd  wwoorrkkiinngg  

yyoouunngg  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  aabboouutt  88..33  MMiilllliioonn  ooff  oouurr  ppeeooppllee  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  

iinnffoorrmmaall  sseeccttoorr,,  ooff  wwhhoomm  22  mmiilllliioonn  aarree  iinn  tthhee  jjuuaa  kkaallii  iinndduussttrryy  aanndd  55  mmiilllliioonn  aarree  kkiioosskk  oowwnneerrss,,  

hhaawwkkeerrss,,  mmaammaa  mmbbooggaa  aanndd  tthhoossee  iinn  tthhee  iinnffoorrmmaall  ttrraannssppoorrtt  sseeccttoorr..  EEmmppoowweerriinngg  tthhiiss  ggrroouupp  

tthhrroouugghh  aacccceessss  ttoo  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  tthhaatt  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  mmaakkee  bbaannkk  ddeeppoossiittss,,  ttoo  ssaavvee  aanndd  ttoo  eeaarrnn  

iinntteerreesstt  oonn  tthheeiirr  ssaavviinnggss,,  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  tthhaatt  wwoouulldd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ssttaarrtt  aanndd  eexxppaanndd  

tthheeiirr  bbuussiinneesssseess  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  rreedduuccee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhee  ttwwiinn  pprroobblleemm  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  

ppoovveerrttyy..  

  

111111..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  aa  bboolldd  sstteepp  ttoowwaarrdd  aaddddrreessssiinngg  yyoouutthh  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  eennccoouurraaggiinngg  

ggrroowwtthh  ooff  SSMMEEss  aass  aa  kkeeyy  ddrriivveerr  ooff  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  II  pprrooppoossee  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  rreevvoollvviinngg  

ffuunndd  ooff  KKsshhss  33..88  BBiilllliioonn  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eenntteerr  iinnttoo  aa  CCrreeddiitt  FFaacciilliittyy  

AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  sseelleecctt  bbaannkkss  ttoo  ssuuppppoorrtt  SSMMEEss..  OOuutt  ooff  tthhiiss  aammoouunntt,,  KKsshhss  33  BBiilllliioonn  wwiillll  bbee  

aaddvvaanncceedd  ttoo  BBaannkkss//FFIIss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccrreeddiitt  ffoorr  oonnwwaarrdd  lleennddiinngg  ttoo  SSMMEEss  tthhrroouugghh  tthheeiirr  AAggeenncciieess..  

TThhee  bbaallaannccee  ooff  KKsshhss  00..88  bbiilllliioonn  wwiillll  bbee  eeaarrmmaarrkkeedd  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ttoo  eennssuurree  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  

tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  AAggeenncciieess  iinnvvoollvveedd  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  bbeenneeffiicciiaarriieess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  

mmaannaaggee  tthheeiirr  bbuussiinneesssseess..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  iiss  aa  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  hhaass  pprroovveenn  ssuucccceessssffuull  aanndd  wwee  

bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  ccaann  lleevveerraaggee  oonn  IICCTT  ttoo  ssccaallee  iitt  uupp  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  mmaannyy  KKeennyyaannss  aanndd  eessppeecciiaallllyy  

tthhee  yyoouutthh..    

  

111122..    AAllssoo  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbaannkkss  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ppaarrttnneerr  wwiitthh  

GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss  nnoobbllee  iinniittiiaattiivvee..  II  eexxppeecctt,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  tthhaatt  tthhee  bbaannkkss  wwiillll  mmaattcchh  

KKsshh  55  ffoorr  eevveerryy  KKsshh  11  iinnvveesstteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhuuss  eexxppaannddiinngg  tthhee  FFuunndd  ffiivvee--ffoolldd  ttoo  KKsshh  1155  

bbiilllliioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  lleennddiinngg  ttoo  yyoouutthh  aanndd  eenntteerrpprriisseess  tthhrroouugghh  bbaannkkss..    

  

111133..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhiiss  FFuunndd  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  ccoommmmeerrccee  aanndd  ttrraaddee  aarree  

lluubbrriiccaannttss  tthhaatt  ooiill  tthhee  wwhheeeellss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  aanndd  ffoorr  aa  ccoouunnttrryy  ttoo  pprrooggrreessss  iinn  iittss  eennddeeaavvoouurr  ttoo  

rreedduuccee  ppoovveerrttyy,,  ccrreeaattee  jjoobbss  aanndd  ssppuurr  iinncclluussiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh,,  iitt  mmuusstt  pprroovviiddee  aallll  ppllaayyeerrss,,  

ffoorrmmaall  oorr  iinnffoorrmmaall,,  aann  eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoowwaarrdd  nnaattiioonn  bbuuiillddiinngg..  TThhee  

FFuunndd,,  wwiillll,,  aammoonngg  ootthheerrss  tthhiinnggss,,  bbee  uusseedd  ttoo  bbuuiilldd,,  nnuurrttuurree  aanndd  ffuunndd  yyoouutthh  ttaalleennttss  aanndd  vviiaabbllee  
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eennttrreepprreenneeuurriiaall  iinniittiiaattiivveess  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  iimmppaacctt  ttoo  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  rreedduuccee  ppoovveerrttyy..  IItt  wwiillll  

aallssoo  aallllooww  mmaannyy  mmoorree  iinnffoorrmmaall  ttrraaddeerrss  ttoo  ttaakkee  llooaannss  ffoorr  tthheeiirr  bbuussiinneesssseess..  AAnndd  ffoorr  tthhoossee  oouurr  hhaarrdd  

wwoorrkkiinngg  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  iinn  tthhee  iinnffoorrmmaall  bbuussiinneessss,,  aanndd  wwhhoo  oofftteenn  ssuuffffeerr  tthhee  wwrraatthh  ooff  cciittyy  

aasskkaarriiss,,  iitt  wwiillll  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  aacccceessss  llooaannss  aanndd  ccoonnssttrruucctt  mmooddeerrnn  aanndd  ssttaannddaarrdd  kkiioosskkss  iinn  

ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeaarrnn  ddeecceenntt  lliivviinngg  aanndd  iimmpprroovvee  tthheeiirr  hhoouusseehhoollddss‟‟  wweellffaarree  tthhrroouugghh  

sseelllliinngg  tthheeiirr  wwaarreess..  

  

111144..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  eennssuurree  aaffffeeccttiivvee  aanndd  ffaasstteerr  ddiissbbuurrsseemmeennttss  ooff  tthhee  ffuunnddss  ttoo  aass  mmaannyy  yyoouutthh  

aanndd  bbuussiinneessss  ppeeooppllee,,  wwee  sshhaallll  lleevveerraaggee  oonn  IICCTT  aanndd  MM--BBaannkkiinngg  ttoo  ttaarrggeett  aabboouutt  1111  mmiilllliioonn  KKeennyyaannss  

ccuurrrreennttllyy  uussiinngg  mmoonneeyy  ttrraannssffeerrss..  TThhiiss  wwiillll  bbee  rroolllleedd  ttoo  ccoovveerr  mmaannyy  ooff  tthhee  1188  oorr  mmoorree  mmiilllliioonn  

KKeennyyaannss  wwiitthh  mmoobbiillee  tteelleepphhoonneess  aass  ppaarrtt  ooff  eeffffoorrttss  ttoo  bbrrooaaddeenn  ffiinnaanncciiaall  oouuttrreeaacchh  aanndd  aacccceessss..  

WWhheenn  aallll  tthheessee  ppeeooppllee  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  oouurr  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemm,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iitt  wwiillll  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  

iinnttrroodduuccee  aanndd  eexxppaanndd  tthhrroouugghh  tthhee  MM--bbaannkkiinngg  ssuucchh  ffiinnaanncciiaall  pprroodduuccttss  aass  mmiiccrroo  iinnssuurraannccee,,  

ppeennssiioonn  ppaayymmeennttss,,  ttaaxx  ppaayymmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  ppaayymmeennttss  ttaarrggeettiinngg  tthhee  llooww  iinnccoommee  ggrroouuppss  

ttoo  eennssuurree  iitt  iiss  aaffffoorrddaabbllee..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhrroouugghh  tthhiiss  iinniittiiaattiivvee,,  wwee  sshhaallll  bbee  aabbllee  ttoo  ggeenneerraattee  

iimmmmeeddiiaattee  aanndd  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  ttoo  oovveerr  110000,,000000  mmoossttllyy  yyoouutthh  aanndd  mmaannyy  mmoorree  tthhrroouugghh  tthhee  

bbaacckkwwaarrdd  aanndd  ffoorrwwaarrdd  lliinnkkaaggeess  ccrreeaatteedd  tthhuuss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaddddrreessssiinngg  tthhee  pprroobblleemm  ooff  

uunneemmppllooyymmeenntt  

  

CCrreeaattiinngg  LLiinnkkaaggeess  wwiitthh  IInndduussttrriieess  ttoo  SSuussttaaiinn  SSMMEEss  GGrroowwtthh  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

  

111155..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  mmuusstt  bbeeggiinn  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  ttoo  eennccoouurraaggee  oouurr  

mmaannuuffaaccttuurriinngg  sseeccttoorr  ttoo  eexxppaanndd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  vveennttuurree  iinnttoo  nneewweerr  aarreeaass  ooff  vvaalluuee  aaddddiittiioonn  

ffoorr  eexxppoorrtt..  TThhiiss  wwaayy  wwee  sshhaallll  bbee  aabbllee  ttoo  ccrreeaattee  ssttrroonngg  bbaacckkwwaarrdd  aanndd  ffoorrwwaarrdd  lliinnkkaaggeess  bbeettwweeeenn  

tthhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  sseeccttoorr  aanndd  SSMMEEss..  BBuutt  ttoo  ddoo  tthhiiss  eeffffeeccttiivveellyy,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  wwiillll  nnoott  oonnllyy  

ddeeeeppeenn  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss  ttoo  iimmpprroovvee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  bbuutt  aallssoo  aass  aa  ccoouunnttrryy  ttaakkee  bboolldd  sstteeppss,,  

aass  iiss  tthhee  ccaassee  iinn  ootthheerr  nnaattiioonnss,,  ttoo  ssttaarrtt  bbuuyyiinngg  KKeennyyaann  pprroodduuccttss  ttoo  pprroommoottee  KKeennyyaa..    WWiitthhoouutt  

ccoolllleeccttiivvee  rreessoollvvee  aanndd  ffuullll  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  aallll  KKeennyyaannss,,  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  ttooggeetthheerr,,  ttoo  bbuuyy  KKeennyyaa  

aanndd  bbuuiilldd  KKeennyyaa,,  wwee  sshhaallll  nneevveerr  iinndduussttrriiaalliizzee  aanndd  eemmeerrggee  aass  aa  rreeggiioonnaall  ggiiaanntt  iinn  mmaannuuffaaccttuurriinngg..  

AAnndd  WWiitthh  tthhee  hhiigghh  lleevveell  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ppoovveerrttyy  cchhaalllleennggeess  wwee  ssttiillll  nneeeedd  ttoo  ccoonnffrroonntt,,  wwee  

ccaann  iillll  aaffffoorrdd  ttoo  eexxppoorrtt  oouurr  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  bbyy  ttaaxxiinngg  KKeennyyaannss  ttoo  ppaayy  ffoorr  iimmppoorrttss  bbyy  

ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  ggooooddss  tthhaatt  aarree  llooccaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ssuucchh  aass  ccaannnneedd  bbeeeeff,,  tteexxttiillee,,  ffuurrnniittuurree,,  

ttoo  mmeennttiioonn  aa  ffeeww..    TThhiiss  aallssoo  iinncclluuddeess  ttaakkiinngg  ffuullll  aaddvvaannttaaggee  ooff  oouurr  VVeehhiiccllee  AAsssseemmbbllyy  PPllaannttss..  

  

111166..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ,,  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  llaaww  ggiivveess  ddiissccrreettiioonn  ttoo  tthhee  PPrrooccuurriinngg  EEnnttiittiieess  ttoo  aappppllyy  

pprreeffeerreenncceess  aanndd  rreesseerrvvaattiioonnss  iinn  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  iinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  

aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffaaccttoorrss..  TThhiiss  hhaass  lleedd  ttoo  lliimmiitteedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  tthhee  llooccaall  iinndduussttrriieess  iinn  tthhee  

pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss  eevveenn  wwhheerree  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffaaccttoorrss  wwoouulldd  jjuussttiiffyy  

ootthheerrwwiissee..    IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  oouurr  iinndduussttrryy  iinn  ddrriivviinngg  ggrroowwtthh,,  ccrreeaattiinngg  mmoorree  

ddeecceenntt  jjoobbss  aanndd  ddiivveerrssiiffyyiinngg  oouurr  eexxppoorrtt  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall  

AAcctt  ttoo  mmaakkee  tthheessee  pprreeffeerreenncceess  aanndd  rreesseerrvvaattiioonnss  rreeqquuiirreemmeennttss  mmaannddaattoorryy  ttoo  PPuubblliicc  EEnnttiittiieess  aanndd  

mmaannddaattee  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  OOvveerrssiigghhtt  AAuutthhoorriittyy  ttoo  bbee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  tthhee  ssaammee..    II  ffuurrtthheerr  pprrooppoossee  ttoo  aaccccoorrdd  eexxcclluussiivvee  pprreeffeerreenncceess  ttoo  llooccaall  ffiirrmmss  tthhaatt  mmaannuuffaaccttuurree,,  

aasssseemmbbllee,,  ggrrooww,,  eexxttrraacctt  oorr  mmiinnee  ggooooddss  iinn  pprriioorriittyy  aarreeaass  ssuucchh  aass  tteexxttiilleess,,  ffuurrnniittuurree,,  mmoottoorr  vveehhiicclleess  

aanndd  ffooooddssttuuffffss  tthhrroouugghh  pprroommuullggaattiioonn  ooff  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall  

AAcctt  bbyy  11sstt  JJuullyy,,  22001100..  
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111177..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  lleeaassiinngg  rreemmaaiinnss  aa  ppoowweerrffuull  aanndd  vviiaabbllee  vveehhiiccllee  ttoowwaarrdd  pprroommoottiinngg  bbuussiinneessss  

ggrroowwtthh  aanndd  ffaacciilliittaattiinngg  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  pprroovviiddee  sseerrvviicceess..  WWhhiillee  wwee  hhaavvee  mmaaddee  pprrooggrreessss  

iinn  eennccoouurraaggiinngg  lleeaassiinngg  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy,,  wwee  rreeccooggnniizzee  mmoorree  ssttiillll  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  ttoo  pprroommoottee  

lleeaassiinngg  ffoorr  ffaasstteerr  ggrroowwtthh  aanndd  eemmppllooyymmeenntt..  TToo  ffuurrtthheerr  eennhhaannccee  tthhee  uussee  ooff  lleeaasseedd  aasssseettss  aanndd  

pprroommoottee  lleeaassee  ffiinnaanncciinngg,,  II  pprrooppoossee  ttoo  rreemmoovvee  wwiitthhhhoollddiinngg  ttaaxx  iimmppoosseedd  oonn  lleeaassee  rreennttaallss  ppaaiidd  ttoo  

lleessssoorrss,,  iinncclluuddiinngg  ppaayymmeennttss  mmaaddee  ffoorr  lleeaasseedd  aaiirrccrraafftt  eennggiinneess..  TThhee  pprrooppoosseedd  mmeeaassuurreess  wwiillll  

iimmpprroovvee  tthhee  ccaasshh  ffllooww  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  lleessssoorrss  aanndd  lleesssseeeess  aanndd  ffaacciilliittaattee  ggrroowwtthh  ooff  bbuussiinneessss..  AAnndd  

aass  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  ttaakkee  aa  ssttrroonngg  lleeaadd  iinn  jjuummpp--ssttaarrttiinngg  tthhiiss  pprroocceessss  aanndd  bbee  aa  mmaajjoorr  

ppllaayyeerr  iinn  tthhee  lleeaassiinngg  iinndduussttrryy..  SSttaarrttiinngg  FFYY22001100//1111,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  aaddoopptt  lleeaassiinngg  aanndd  

mmoorrttggaaggee  aass  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  cchheeaappeerr  aacccceessss  ttoo  aasssseettss  nneecceessssaarryy  ffoorr  eennhhaanncciinngg  sseerrvviiccee  

ddeelliivveerryy..  AAnndd  tthhrroouugghh  tthhiiss  pprroocceessss,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  uunnlloocckk  rreessoouurrcceess  ttoo  

ffrroonnttllooaadd  ffiinnaanncciinngg  ooff  ccrriittiiccaall  ppuubblliicc  sseerrvviicceess  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  pprroovviissiioonn  ooff  hhoouussiinngg  

aanndd  vveehhiicclleess  ttoo  tthhee  ddiisscciipplliinneedd  ffoorrcceess..    

  

SSttrreennggtthheenniinngg  GGoovveerrnnaannccee  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

  

111188..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  iiss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  uuppoonn  

wwhhiicchh  wwee  ccaann  bbee  aassssuurreedd  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt..    TThhiiss  iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  wwee  hhaavvee  iinnvveesstteedd  

hheeaavviillyy  iinn  ssttrreennggtthheenniinngg  oouurr  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn//iinnvveessttiiggaattiivvee  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aa  ssoolliidd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ggoovveerrnnaannccee  ffrraammeewwoorrkk..    OOnn  tthhee  ppoolliittiiccaall  ffrroonntt,,  

ffoolllloowwiinngg  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccccoorrdd  iinn  22000088,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  eexxppeennddeedd  aa  lloott  

eexxcchheeqquueerr  rreessoouurrccee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aaggrreeeedd  rreeffoorrmm  aaccttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  sseettttiinngg  vvaarriioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss  

iinntteennddeedd  ttoo  eennhhaannccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ddeemmooccrraaccyy  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy..    CCoonnssttiittuuttiioonn  

mmaakkiinngg  pprroocceessss,,  aa  ppaarrtt  ooff  AAggeennddaa  IIVV,,  hhaass  pprrooggrreesssseedd  wweellll  aanndd  wwee  aarree  nnooww  iinn  tthhee  ffiinnaall  lleegg..    TThhiiss  

yyeeaarr  wwee  hhaavvee  ssppeenntt  oouurr  oowwnn  eexxcchheeqquueerr  rreessoouurrccee  iinn  eexxcceessss  ooff  KKsshhss..88  bbiilllliioonn  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

yyeeaarr  wwee  hhaavvee  pprroovviiddeedd  aabboouutt  KKsshhss..77  bbiilllliioonn,,  llaarrggeellyy  ffoorr  tthhee  cciivviicc  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  rreeffeerreenndduumm..    

HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  oouurr  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhiiss  aarreeaa  iiss  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ggaaiinnss  iinn  ggoooodd  

ggoovveerrnnaannccee  wwiillll  nnoott  oonnllyy  ffaacciilliittaattee  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  oouurr  ssttaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  ggooaallss,,  bbuutt  aallssoo  

mmaakkee  oouurr  ccoouunnttrryy  ccoommppeettiittiivvee  aanndd  aattttrraaccttiivvee  ttoo  iinnvveessttoorrss..  

  

88..00  FFIINNAANNCCIIAALL  OOUUTTTTUURRNN  FFOORR  22000099//1100  

  

111199..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  FFYY  22000099//1100  BBuuddggeett  wwaass  ffaacceedd  wwiitthh  nnuummeerroouuss  

cchhaalllleennggeess..  TThheessee  iinncclluuddee  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  rreevveennuuee  ttaarrggeettss  dduuee  ttoo  sslloowwddoowwnn  iinn  

eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  cchhaalllleennggeess;;  pprroolloonnggeedd  ddrroouugghhtt  wwhhoossee  eeffffeeccttss  wweerree  mmoorree  

sseevveerree  tthhaann  eeaarrlliieerr  eennvviissaaggeedd  aanndd  rreeqquuiirreedd  ssuubbssttaannttiiaall  aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  ttoo  mmiittiiggaattee;;  eell  NNiinnoo  

ttyyppee  rraaiinnss  iinn  llaattee  22000099  aanndd  eeaarrllyy  22001100  wwhhiicchh  ddaammaaggeedd  iinnffrraassttrruuccttuurree;;  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  

gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiitthh  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd  iinn  mmiinndd,,  II  wwiisshh  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

bbrriieeffllyy  aapppprraaiissee  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  oonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  oouuttttuurrnn  ffoorr  22000099//1100..  

  

88..11  RReevveennuueess  

  

112200..  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  KKSShhss..556688..99  bbiilllliioonn  ccoommpprriissiinngg  

ooff  KKSShhss..552222..88  bbiilllliioonn  iinn  oorrddiinnaarryy  rreevveennuuee  aanndd  KKSShhss..4466..11  bbiilllliioonn  iinn  AApppprroopprriiaattiioonnss--iinn--AAiidd..  DDuuee  ttoo  

tthhee  sslloowwddoowwnn  iinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  ootthheerr  cchhaalllleennggeess  aallrreeaaddyy  mmeennttiioonneedd,,  ttoottaall  rreevveennuueess  aarree  

nnooww  eessttiimmaatteedd  ttoo  uunnddeerr  ppeerrffoorrmm  bbyy  aabboouutt  KKSShhss..55..00  bbiilllliioonn..    HHoowweevveerr,,  iinnccrreeaasseedd  rreecceeiippttss  ooff  
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iinnvveessttmmeenntt  iinnccoommee  ffrroomm  ppaarraassttaattaallss  aanndd  ssttaattee  ccoorrppoorraattiioonnss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmoorree  tthhaann  ooffffsseett  tthhiiss  

sshhoorrttffaallll  aanndd  bbyy  tthhee  cclloossee  ooff  tthhiiss  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  rreevveennuueess  wwiillll  rreeaacchh  KKSShhss..558866..44  bbiilllliioonn..  

  

112211..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  mmaayy  rreeccaallll,,  tthhee  22000099//1100  bbuuddggeett  hhaadd  ffaaccttoorreedd  pprriivvaattiizzaattiioonn  

rreecceeiippttss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..66..00  bbiilllliioonn  ffrroomm  ssaallee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhaarreess  iinn  SSOONNYY  SSuuggaarr  CCoommppaannyy  

aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa..  IItt  iiss  nnooww  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceessss  wwiillll  nnoott  bbee  

ccoommpplleettee  bbeeffoorree  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  tthhuuss  rreedduucciinngg  tthhee  eexxppeecctteedd  rreessoouurrccee  eennvveellooppee  bbyy  

KKsshhss..  66..00  bbiilllliioonn..  

  

88..22  EExxppeennddiittuurreess  

  

112222..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eexxppeennddiittuurreess,,  tthhee  22000099//1100  PPrriinntteedd  EEssttiimmaatteess  rreefflleecctteedd  

MMiinniisstteerriiaall  RReeccuurrrreenntt  EExxppeennddiittuurree  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..441199..22  bbiilllliioonn,,  iinncclluuddiinngg  KKSShhss..4411..88  bbiilllliioonn  

wwhhiicchh  wwaass  bbee  ttoo  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss--iinn--AAiidd..  TThhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess  ttooookk  

KKSShhss..118877..55  bbiilllliioonn  wwhhiillee  DDeevveellooppmmeenntt  EExxppeennddiittuurree  hhaadd  aa  pprroovviissiioonn  ooff  KKSShhss..225588..99  bbiilllliioonn..  

  

112233..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurreess  oowwiinngg  ttoo  uunnffoorreesseeeenn  

ccoommmmiittmmeennttss  wwhhiicchh  rreeqquuiirreedd  hhuuggee  ffuunnddiinngg,,  II  rreecceennttllyy  rreeqquueesstteedd  PPaarrlliiaammeenntt  ttoo  aauutthhoorriizzee  

aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurreess  uunnddeerr  tthhee  SSuupppplleemmeennttaarryy  EEssttiimmaatteess..  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  rreeccaallll  tthhaatt  tthhee  

SSuupppplleemmeennttaarryy  EEssttiimmaatteess  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22000099//1100  wwhhiicchh  wwaass  rreecceennttllyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhiiss  HHoouussee  

oonnllyy  rreefflleecctteedd  aa  nneett  iinnccrreeaassee  ooff  KKSShhss..2277..22  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  RReeccuurrrreenntt  BBuuddggeett  wwhhiillee  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  

VVootteess  rreefflleecctteedd  aa  nneett  rreedduuccttiioonn  ooff  KKSShhss..55..88  bbiilllliioonn..  

  

112244..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oovveerraallll,,  tthhee  aapppprroovveedd  ggrroossss  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  

yyeeaarr  iiss  nnooww  eessttiimmaatteedd  aatt  KKSShhss..444433..22  bbiilllliioonn,,  wwiitthh  KKSShhss..4422..88  bbiilllliioonn  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  

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

CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess  aammoouunntt  ttoo  KKSShhss..119900..88  bbiilllliioonn  wwhhiillee  tthhee  aapppprroovveedd  ggrroossss  ddeevveellooppmmeenntt  

eexxppeennddiittuurreess  aammoouunntt  ttoo  KKSShhss..225533..11  bbiilllliioonn  wwiitthh  KKSShhss..7711..77  bbiilllliioonn  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  

AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd  wwhhiillee  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  KKSShhss..118811..44  bbiilllliioonn  bbeeiinngg  ffiinnaanncceedd  ffrroomm  tthhee  

EExxcchheeqquueerr..  

  

99..    FFIINNAANNCCIIAALL  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  FFOORR  22001100//1111  

  

MMrr..  SSppeeaakkeerr  lleett  mmee  nnooww  ttuurrnn  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  pprroojjeeccttiioonnss  ffoorr  22001100//1111  bbuuddggeett..      

  

99..11  RReevveennuuee  

  

112255..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttoottaall  rreevveennuuee  ttaarrggeett  ffoorr  ffiissccaall  yyeeaarr  22001100//1111  iiss  KKSShhss..668888..55  bbiilllliioonn  ((oorr  

2244..99%%  ooff  GGDDPP))  ccoommpprriissiinngg  ooff  KKSShhss..660099..66  bbiilllliioonn  ooff  oorrddiinnaarryy  rreevveennuuee  aanndd  KKSShhss..7788..99  bbiilllliioonn  ooff  

aapppprroopprriiaattiioonnss--iinn  aaiidd..  TThhee  ttaarrggeetteedd  rreevveennuuee  iiss  pprreeddiiccaatteedd  oonn  tthhee  oonn--ggooiinngg  rreeffoorrmmss  iinn  ttaaxx  aanndd  

ccuussttoommss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  aaddddiittiioonnaall  AApppprroopprriiaattiioonn--iinn--aaiidd  ffrroomm  ppuubblliicc  uunniivveerrssiittiieess  wwhhiicchh  wweerree  

pprreevviioouussllyy  nnoott  ccaappttuurreedd  iinn  bbuuddggeett..  

  

99..22  RReeccuurrrreenntt  EExxppeennddiittuurree  

  

112266..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  mmaayy  hhaavvee  nnootteedd  ffrroomm  tthheeiirr  ccooppiieess  ooff  tthhee  PPrriinntteedd  

EEssttiimmaatteess,,  tthhee  ggrroossss  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  22000099//1100  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  KKSShhss..667755..66  bbiilllliioonn..  TThhiiss  

iinncclluuddeess  KKSShhss..7711  bbiilllliioonn  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd,,  aanndd  eexxppeennddiittuurreess  
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ffiinnaanncceedd  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..118877..77  bbiilllliioonn,,  tthhuuss  

lleeaavviinngg  aa  nneett  ooff  KKSShhss..441166..99  bbiilllliioonn  ffoorr  ddiissccrreettiioonnaarryy  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess..  

  

112277..  TThhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  SSeerrvviicceess  ccoommpprriissee  KKSShhss..6677..99  bbiilllliioonn  ffoorr  ddoommeessttiicc  iinntteerreesstt;;  

KKSShhss..77..00  bbiilllliioonn  ffoorr  ffoorreeiiggnn  iinntteerreesstt;;  KKSShhss..2266..77  bbiilllliioonn  ffoorr  ppeennssiioonnss,,  KKSShhss..11..99  bbiilllliioonn  ffoorr  ssaallaarriieess  

aanndd  aalllloowwaanncceess  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ooffffiiccee  hhoollddeerrss;;  aanndd  KKSShhss..11..22  bbiilllliioonn  ffoorr  ootthheerr  nnoonn--ddiissccrreettiioonnaallllyy  

eexxppeennddiittuurreess..  IInn  aaddddiittiioonn,,  II  eexxppeecctt  ttoo  ffiinnaannccee  eexxtteerrnnaall  rreeddeemmppttiioonnss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..2200..55  bbiilllliioonn  

aanndd  ddoommeessttiicc  rreeddeemmppttiioonnss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..6622..66  bbiilllliioonn..  

  

99..33  DDeevveellooppmmeenntt  EExxppeennddiittuurree  

  

112288..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ggrroossss  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  22001100//1111  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  KKSShhss..332211..22  

bbiilllliioonn..  OOuutt  ooff  tthhiiss  aammoouunntt,,  KKSShhss..9988..66  bbiilllliioonn  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  AApppprroopprriiaattiioonnss––iinn––AAiidd,,  

ccoommpprriissiinngg  ooff  ddiirreecctt  pprroojjeecctt  ffiinnaanncciinngg  ooff  KKSShhss..2222..99  bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  ggrraannttss,,  KKSShhss..6677..88  bbiilllliioonn  iinn  

ffoorrmm  ooff  llooaannss  aanndd  KKSShhss..77..99  bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  LLooccaall  AApppprroopprriiaattiioonnss--iinn--AAiidd..  

  

112299..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttaakkiinngg  tthhee  aabboovvee  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  II  eexxppeecctt  ttoo  ffiinnaannccee  nneett  ddeevveellooppmmeenntt  

eexxppeennddiittuurree  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..222222..66  bbiilllliioonn  ffrroomm  tthhee  EExxcchheeqquueerr..  TThhiiss  ccoommpprriisseess  ooff  KKSShhss..1177..44  

bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  ggrraannttss  rreevveennuuee;;  KKSShhss..3355..00  bbiilllliioonn  iinn  ffoorrmm  ooff  llooaannss  rreevveennuuee;;  aanndd  KKSShhss..117700..22  

bbiilllliioonn  ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  KKeennyyaa..  

  

99..44  EExxtteerrnnaall  GGrraannttss  

  

113300..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonn  eexxtteerrnnaall  ggrraannttss,,  II  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ccoommmmiittmmeennttss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKSShhss..4400..44  

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..  

99..55  OOvveerraallll  DDeeffiicciitt  aanndd  FFiinnaanncciinngg  

  

113311..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aafftteerr  pprroovviiddiinngg  ffoorr  KKsshh  22..00  bbiilllliioonn  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd,,  tthhee  oovveerraallll  

eexxppeennddiittuurreess  iinn  FFYY  22001100//1111  aammoouunnttss  ttoo  KKsshh  999988..88  bbiilllliioonn,,  iinncclluussiivvee  ooff  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  rreeddeemmppttiioonn  

ooff  KKsshh  6622..55  bbiilllliioonn  aanndd  eexxtteerrnnaall  ddeebbtt  rreeddeemmppttiioonn  ooff  KKsshh  2200..55  bbiilllliioonn..  WWiitthh  ttoottaall  eexxppeecctteedd  rreecceeiippttss  

ooff  KKsshh  883311..66  bbiilllliioonn  ((iinncclluuddiinngg  llooaannss  aanndd  ggrraannttss)),,  tthhee  oovveerraallll  ddeeffiicciitt  aammoouunnttss  ttoo  KKsshh  116677..22  bbiilllliioonn  

aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  cciirrccuullaatteedd  ttoo  HHoonn..  MMeemmbbeerrss..  

  

113322..  HHoowweevveerr,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  ddoommeessttiicc  ddeebbtt  rroolllloovveerr  aanndd  eexxtteerrnnaall  ddeebbtt  rreeddeemmppttiioonn  ooff  KKsshh  6611..44  

bbiilllliioonn  aanndd  KKsshh  2200..55  bbiilllliioonn,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  rreefflleeccttiinngg  eexxtteerrnnaall  ffiinnaanncciinngg  iinn  aa  

mmoorree  aacccceeppttaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrdd  pprraaccttiiccee,,  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree  wwoouulldd  aammoouunntt  ttoo  KKsshh  991166..99  

bbiilllliioonn  ggiivviinngg  rriissee  ttoo  aann  oovveerraallll  ffiissccaall  ddeeffiicciitt  ooff  KKsshh  118888  bbiilllliioonn  oorr  66..88  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..  TThhiiss  wwiillll  bbee  

ffiinnaanncceedd  bbyy  nneett  ffoorreeiiggnn  ffiinnaanncciinngg  ooff  KKsshh  8822..77  bbiilllliioonn  aanndd  KKsshh  110055..33  bbiilllliioonn  bboorrrroowwiinngg  ffrroomm  

ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ffiissccaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  22001100//1111  iiss  ffuullllyy  ffiinnaanncceedd  

aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  ffiinnaanncciinngg  ggaapp..  
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1100..00  TTAAXXAATTIIOONN  AANNDD  OOTTHHEERR  MMEEAASSUURREESS      

  

1100..11  OOvveerrvviieeww  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  TTaaxx  MMeeaassuurreess  

  

113333..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreesstt  ooff  mmyy  ssppeeeecchh  oouuttlliinneess  vvaarriioouuss  ttaaxx  mmeeaassuurreess  II  iinntteenndd  ttoo  iinnttrroodduuccee  

tthhrroouugghh  tthhee  FFiinnaannccee  BBiillll  22001100,,  aanndd  ootthheerr  rreegguullaattiioonnss  ttoo  bbee  ttaabblleedd  iinn  tthhiiss  hhoouussee,,  ttoowwaarrdd  

aacccceelleerraattiinngg  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy,,  jjoobb  ccrreeaattiioonn  aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn..  II,,  tthheerreeffoorree  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  

rreeqquueesstt  tthhaatt  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  mmyy  ssppeeeecchh  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aa  NNoottiiccee  ooff  MMoottiioonn  ttoo  bbee  mmoovveedd  bbeeffoorree  

tthhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  WWaayyss  aanndd  MMeeaannss..  

  

113344..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ttaaxx  mmeeaassuurreess  aanndd  ootthheerr  mmiisscceellllaanneeoouuss  aammeennddmmeennttss  II  iinntteenndd  ttoo  pprrooppoossee  

hheerreeuunnddeerr  aarree  bbrrooaaddllyy  ccaatteeggoorriisseedd  iinnttoo  ssiixx  pprriioorriittyy  aarreeaass,,  wwhhiicchh  ccoommpplleemmeennttss  tthhee  vvaarriioouuss  ppoolliicciieess  

II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaarrtt  ooff  mmyy  ssppeeeecchh..  

  

ii..  PPrroommoottiinngg  AAggrriiccuullttuurree,,  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  

iiii..  EEnnccoouurraaggiinngg  GGrroowwtthh  ooff  IInndduussttrriieess  ffoorr  FFaasstteerr  DDeevveellooppmmeenntt  

iiiiii..  PPrroommoottiinngg  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPrrooppeerrttyy  MMaarrkkeett  aanndd  EEnntteerrpprriissee  

iivv..  FFuurrtthheerr  EEnnssuurriinngg  EEqquuiittyy  aanndd  FFaaiirrnneessss  iinn  oouurr  TTaaxx  SSyysstteemm  

vv..  DDeeeeppeenniinngg  TTaaxx  RReeffoorrmmss  aanndd  EEnnhhaanncciinngg  GGoovveerrnnaannccee;;  aanndd  

vvii..  SSttrreennggtthheenniinngg  FFiinnaanncciiaall  SSyysstteemmss  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

  

1100..22  PPrroommoottiinngg  AAggrriiccuullttuurree,,  FFoooodd  SSeeccuurriittyy  aanndd  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  

  

113355..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  rroollee  ppllaayyeedd  bbyy  aaggrriiccuullttuurraall  ttoowwaarrdd  rruurraall  

ddeevveellooppmmeenntt,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aaddddiittiioonnaall  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  mmeeaassuurreess  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

oouuttlliinneedd..    

  

113366..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn  ttoo  pprroodduuccee  wwhheeaatt  aanndd  rriiccee  iiss  lliimmiitteedd..    IInn  

oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  oouurr  MMiilllleerrss  ttoo  iimmppoorrtt  wwhheeaatt  ggrraaiinn  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  llooccaall  pprroodduuccttiioonn,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  

ttoo  lloowweerr  tthhee  rraattee  ooff  dduuttyy  oonn  wwhheeaatt  ggrraaiinn  ffrroomm  3355%%  ttoo  1100%%,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr..    SSiimmiillaarrllyy,,  MMrr..  

SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallssoo  lloowweerreedd  tthhee  rraattee  ooff  dduuttyy  oonn  aallll  iimmppoorrtteedd  rriiccee  ffrroomm  7755%%  oorr  UUSS$$220000  ppeerr  ttoonnnnee  

wwhhiicchheevveerr  iiss  hhiigghheerr,,  ttoo  3355%%  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ffoorr  tthhee  ssaammee  rreeaassoonnss  aass  wwee  aaddddrreessss  tthhee  

cchhaalllleennggeess  ooff  iimmpprroovviinngg  oouurr  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  

  

113377..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oouurr  ppoouullttrryy  ffaarrmmeerrss  aarree  cclloossiinngg  sshhoopp  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmoosstt  

KKeennyyaannss  aarree  ttuurrnniinngg  ttoo  wwhhiittee  mmeeaatt  ffoorr  hheeaalltthh  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  

ppoouullttrryy  iinndduussttrryy,,  II  hhaavvee  eexxeemmpptteedd  ppaarreenntt  ssttoocckk  ffoorr  cchhiicckkeenn  bbrreeeeddiinngg  ffrroomm  iimmppoorrtt  dduuttyy..  

  

113388..  TThhiirrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  ppaasstt  yyeeaarrss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinnvveessttoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  ttaaxx  

iinncceennttiivveess  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  eennccoouurraaggee  eemmppllooyymmeenntt..  IInn  oorrddeerr  ttoo  hhaarrmmoonniizzee  

tthheessee  wwiitthh  ootthheerr  iinncceennttiivveess,,  II  pprrooppoossee  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ddeedduuccttiioonn  ggiivveenn  ffoorr  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  

iinnccuurrrreedd  bbyy  ffaarrmmeerrss  oonn  ffaarrmm  wwoorrkkss  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ppeerr  aannnnuumm  ttoo  aa  hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt..    
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1100..22  EEnnccoouurraaggiinngg  GGrroowwtthh  ooff  IInndduussttrriieess  ffoorr  FFaasstteerr  DDeevveellooppmmeenntt  

  

113399..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  II  hhaavvee  aalllluuddeedd  ttoo,,  oouurr  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  ssuussttaaiinneedd  

ggrroowwtthh  ooff  oouurr  iinndduussttrriieess..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttaaxx  mmeeaassuurreess  

aaiimmeedd  aatt  ffuurrtthheerr  ffaacciilliittaattiinngg  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  sseeccttoorr..  

  

114400..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  AAlluummiinniiuumm  CCoonndduuccttoorrss  aanndd  CCaabblleess  aarree  kkeeyy  mmaatteerriiaallss  iinn  tthhee  oonnggooiinngg  

eelleeccttrriiffiiccaattiioonn  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  tthhee  pprroodduuccttss  aarree  pprroodduucceedd  llooccaallllyy  iinn  

ssuuffffiicciieenntt  qquuaannttiittiieess,,  II  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  tthhee  iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  tthhee  pprroodduuccttss  ffrroomm  1100%%  ttoo  2255%%  ttoo  

eennccoouurraaggee  oouurr  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  ssoouurrccee  tthheemm  llooccaallllyy  aanndd  aallssoo  pprrootteecctt  aanndd  pprroommoottee  oouurr  llooccaall  

mmaannuuffaaccttuurreerrss  ooff  tthhee  pprroodduuccttss..  

  

114411..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ffllaatt  rroolllleedd  pprroodduuccttss  ooff  iirroonn  oorr  nnoonn  aallllooyy  sstteeeell  ccooaatteedd  oorr  ppllaatteedd  wwiitthh  

ttiinn  aarree  kkeeyy  iinntteerrmmeeddiiaattee  iinnppuuttss  iinn  tthhee  iirroonn  aanndd  sstteeeell  iinndduussttrriieess..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  tthhee  pprroodduuccttss  aarree  

nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  II  hhaavvee  rreemmoovveedd  iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  tthhee  pprroodduuccttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  tthheemm  

cchheeaappeerr  aanndd  aavvaaiillaabbllee  ttoo  oouurr  llooccaall  iirroonn  aanndd  sstteeeell  iinndduussttrriieess..  II  hhaavvee  ffuurrtthheerr  rreemmoovveedd  iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  

ffllaatt  rroolllleedd  pprroodduuccttss  ooff  iirroonn  oorr  nnoonn  aallllooyy  sstteeeell  wwhhiicchh  aarree  uusseedd  ffoorr  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  ffiilltteerrss  aanndd  

bboottttllee  ttooppss..  

  

114422..  TThhiirrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssuubb--sseeccttoorr  aacchhiieevveedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ggrroowwtthh  llaasstt  yyeeaarr..    IInn  

oorrddeerr  ttoo  ffuurrtthheerr  eennccoouurraaggee  ggrroowwtthh  iinn  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  sseeccttoorr,,  II  hhaavvee  rreemmoovveedd  iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  

ppeettrroolleeuumm  ccookkee  wwhhiicchh  iiss  aa  rraaww  mmaatteerriiaall  uusseedd  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  cceemmeenntt..    II  hhaavvee  ffuurrtthheerr  rreemmoovveedd  

iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  pprreeppaarreedd  ddrriieerrss  aanndd  ppiiggmmeennttss  wwhhiicchh  aarree  uusseedd  ffoorr  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  ppaaiinnttss..  

  

  

114433..  ..  FFoouurrtthh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  oonnee  ooff  tthhee  kkeeyy  ddrriivveerrss  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  iiss  bbuuiillddiinngg  aa  ssttrroonngg  

iinndduussttrriiaall  bbaassee  wwhhiicchh  uullttiimmaatteellyy  wwiillll  mmaakkee  oouurr  pprroodduuccttss  ccoommppeettiittiivvee  hheennccee  ssuuppppoorrttss  tthhee  EEAACC  

IInndduussttrriiaalliizzaattiioonn  PPoolliiccyy..  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  ggrroowwtthh  ooff  oouurr  iinndduussttrriieess  aanndd  mmaakkee  tthheemm  ccoommppeettiittiivvee  

iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  II  hhaavvee  ggrraanntteedd  dduuttyy  rreemmiissssiioonn  oonn  aallll  iinndduussttrriiaall  iinnppuuttss  uusseedd  iinn  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  

ggooooddss  wwhhiicchh  aarree  dduuttyy  ffrreeee..  

  

114444..    SSiixxtthh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  rreeccaallll  tthhee  rreecceenntt  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  ddrroouugghhtt  oonn  

oouurr  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn  ccaappaacciittyy..  WWhhiillee  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  uuppssccaallee  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn,,  wwee  

sshhaallll  aallssoo  iinnvveesstt  iinn  eenneerrggyy  ssaavviinngg  ddeevviisseess  ttoo  eennaabbllee  eenneerrggyy  ccoonnssuummeerrss  ttoo  ssaavvee  tthheerreebbyy  rreedduucciinngg  

tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aavvaaiilliinngg  aaddddiittiioonnaall  ppoowweerr  iinnttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  ggrriidd..  TToo  

tthhiiss  eenndd,,  II  hhaavvee  tthheerreeffoorree  rreemmoovveedd  iimmppoorrtt  dduuttyy  oonn  llaammppss  aanndd  bbuullbbss  uussiinngg  LLiigghhtt  EEmmiittttiinngg  DDiiooddee  

((LLEEDD))  tteecchhnnoollooggyy..  

  

1100..33  PPrroommoottiinngg  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPrrooppeerrttyy  MMaarrkkeett  aanndd  EEnntteerrpprriissee  

  

114455..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallssoo  pprrooppoosseedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreess  ttoo  pprroommoottee  ggrroowwtthh  ooff  pprrooppeerrttyy  

ssuubb--sseeccttoorr  aanndd  eennccoouurraaggee  bbuussiinneessss  ttrraannssaaccttiioonn..  

  

114466..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  SSttaammpp  DDuuttyy  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  eevveerryy  iinnssttrruummeenntt  bbee  ssttaammppeedd  wwiitthh  

pprrooppeerr  dduuttyy  ppaaiidd  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  iitt  iiss  ffiirrsstt  eexxeeccuutteedd,,  ffaaiilluurree  ttoo  wwhhiicchh  ppeennaallttyy  iiss  

cchhaarrggeedd..  TThhee  ccuurrrreenntt  rraattee  ooff  ppeennaallttyy  iiss  cchhaarrggeedd  aatt  2255%%  ffoorr  eevveerryy  tthhrreeee  ((33))  mmoonntthhss,,  wwhhiicchh  

ttrraannssllaatteess  ttoo  KKsshhss..55  ffoorr  eevveerryy  KKsshhss..2200  iiss  ttoooo  hhiigghh  hheennccee  aa  bbuurrddeenn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..    IInn  oorrddeerr  ttoo  
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rreedduuccee  tthhee  ppeennaallttyy  bbuurrddeenn  oonn  nneeww  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  aanndd  aallssoo  eennccoouurraaggee  ootthheerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  

bbeeeenn  aabbllee  ttoo  eeffffeecctt  ttrraannssffeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ppeerriioodd  ttoo  ccoommee  ffoorrwwaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  rreedduuccee  tthhee  

rraattee  ooff  ppeennaallttyy  ffrroomm  2255%%  ttoo  55%%  aanndd  aallssoo  ccaapp  tthhee  ppeennaallttyy  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall  aammoouunntt  ooff  dduuttyy..      

  

114477..    SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  ccuurrrreenntt  SSttaammpp  DDuuttyy  ffeeeess  ooff  KKsshhss..22  ffoorr  eevveerryy  KKsshhss..11,,000000  oonn  

mmoorrttggaaggeess,,  cchhaarrggeess  aanndd  ddeebbeennttuurreess  iiss  vveerryy  hhiigghh  hheennccee  ddiissccoouurraaggeess  iinnvveessttoorrss  ffrroomm  tthhee  ssaaiidd  

aasssseettss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  eennccoouurraaggee  iinnvveessttoorrss  iinn  lliinnee  wwiitthh  oouurr  VViissiioonn  22003300,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  

SSttaammpp  DDuuttyy  AAcctt  ttoo  rreedduuccee  tthhee  SSttaammpp  dduuttyy  ffeeeess  oonn  mmoorrttggaaggeess,,  cchhaarrggeess  aanndd  ddeebbeennttuurreess  ffrroomm  00..22%%  

ttoo  00..11%%  tthhaatt  iiss,,  ffrroomm  KKsshhss..22  ttoo  KKsshhss..11  ffoorr  eevveerryy  KKsshhss..11,,000000..  

  

114488..  TThhiirrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  LLaannddss  AAcctt  pprroovviiddeess  ffoorr  aa  ppeennaallttyy  ooff  22%%  ppeerr  mmoonntthh  oonn  

aannyy  oouuttssttaannddiinngg  llaanndd  rreenntt..  TThhee  ssaaiidd  ppeennaallttyy  iiss  ttoooo  hhiigghh  aanndd  hheennccee  mmaakkeess  mmaannyy  llaanndd  oowwnneerrss  

rreelluuccttaanntt  ttoo  ppaayy  oouuttssttaannddiinngg  llaanndd  rreenntt,,  wwhhiicchh  II  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  aanndd  hheennccee  ddiissccoouurraaggeess  llaanndd  oowwnneerrss  

ttoo  ppaayy  oouuttssttaannddiinngg  llaanndd  rreennttss..  IItt  aallssoo  ddiissccoouurraaggeess  nneeww  iinnvveessttoorrss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  ppllaayyeerrss..  IInn  

oorrddeerr  ttoo  eennccoouurraaggee  mmoorree  KKeennyyaannss  ttoo  iinnvveesstt  iinn  llaanndd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ppeennaallttyy  rraattee  ffrroomm  22%%  

ttoo  11%%  ppeerr  mmoonntthh  aanndd  pprroovviiddee  ffoorr  aann  aammnneessttyy  oonn  llaanndd  rreenntt  ppeennaallttiieess  aaccccuummuullaatteedd  uupp  ttoo  aanndd  

iinncclluuddiinngg  3300tthh  JJuunnee  22001100..    GGooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  II  ffuurrtthheerr  pprrooppoossee  ttoo  ccaapp  tthhee  llaanndd  rreenntt  ppeennaallttyy  ttoo  tthhee  

pprriinncciippllee  aammoouunntt  ooff  llaanndd  rreenntt  oowweedd..  

  

114499..  FFoouurrtthh,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  pprroovviissiioonn  ooff  aaddeeqquuaattee  hhoouussiinngg  ffaacciilliittiieess  ttoo  oouurr  ggrroowwiinngg  ppooppuullaattiioonn  iiss  

aa  ccrriittiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..    WWee  hhaavvee  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt  aavvaaiilleedd  ffiissccaall  

iinncceennttiivveess  ttoo  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  sseeccttoorr  ttoo  bboooosstt  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  mmoorree  hhoouusseess..  HHoowweevveerr,,  wwee  ssttiillll  hhaavvee  aa  

hhuuggee  ddeeffiicciitt..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  bbaannkkiinngg  AAcctt  ttoo  aallllooww  mmoorrttggaaggee  ffiinnaannccee  

ccoommppaanniieess  ttoo  ooppeerraattee  ccuurrrreenntt  aaccccoouunnttss  ssoo  aass  ttoo  aattttrraacctt  lloowweerr  ccoosstt  ccuussttoommeerr  ddeeppoossiittss  tthhaatt  wwoouulldd  

aallllooww  tthheemm  ttoo  iinnccrreeaassee  mmoorrttggaaggee  lleennddiinngg  ccaappaacciittyy  aanndd  eexxppaanndd  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss..    IInn  tthhee  ssaammee  

ssppiirriitt,,  II  ffuurrtthheerr  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  BBaannkkiinngg  AAcctt  ttoo  rraaiissee  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ooff  ccoorree  ccaappiittaall  tthhaatt  bbaannkkss  

aarree  aalllloowweedd  ttoo  iinnvveesstt  iinn  mmoorrttggaaggee  ffiinnaannccee  ffrroomm  2255%%  ttoo  4400%%..      

  

1100..44  FFuurrtthheerr  EEnnssuurriinngg  EEqquuiittyy  aanndd  FFaaiirrnneessss  iinn  oouurr  TTaaxx  SSyysstteemm  

  

115500..    MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ppoolliiccyy  aanndd  eexxppeennddiittuurree  mmeeaassuurreess  II  hhaavvee  oouuttlliinneedd  ttaarrggeetteedd  aatt  

iimmpprroovviinngg  tthhee  oovveerraallll  wweellllbbeeiinngg  ooff  oouurr  ppeeooppllee,,  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aaddddiittiioonnaall  mmeeaassuurreess  uunnddeerr  tthhee  ttaaxx  

ttoo  ffuurrtthheerr  eennhhaannccee  eeqquuiittyy  aanndd  ffaaiirrnneessss  iinn  tthhee  ttaaxx  ssyysstteemm..  

  

115511..  FFiirrsstt,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  22000066//22000077  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinnttrroodduucceedd  ppaayymmeenntt  ooff  AAddvvaannccee  TTaaxx  bbyy  

ppuubblliicc  sseerrvviiccee  vveehhiiccllee  ddrriivveerrss  aanndd  ccoonndduuccttoorrss  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  iissssuueedd  wwiitthh  PPSSVV  bbaaddggeess  bbyy  tthhee  

RReeggiissttrraarr  ooff  MMoottoorr  VVeehhiicclleess..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  wwaass  ttoo  aassssiisstt  iinn  ssttrreeaammlliinniinngg  

rreegguullaattiioonn  ooff  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  ooff  eemmppllooyyeeeess..  IItt  wwaass  aallssoo  iinntteennddeedd  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  wwiitthhiinn  

tthhee  ttaaxx  bbrraacckkeett..  IItt  hhaass,,  hhoowweevveerr,,  bbeeeenn  nnootteedd  tthhaatt  PPSSVV  ddrriivveerrss  aanndd  ccoonndduuccttoorrss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  

wwhhoo  aarree  yyeett  ttoo  sseeccuurree  eemmppllooyymmeenntt,,  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  cchhaalllleennggeess  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  

rreeqquuiirreemmeenntt..    

  

115522..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  AAss  aa  mmeeaassuurree  ttoo  wwiiddeenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ooff  sseeccuurriinngg  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  

rrooaadd  ttrraannssppoorrtt  ssuubb--sseeccttoorr,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  pprruuddeenntt  tthhaatt  ppaayymmeenntt  ooff  AAddvvaannccee  TTaaxx  bbyy  ppuubblliicc  

sseerrvviiccee  vveehhiiccllee  ddrriivveerrss  aanndd  ccoonndduuccttoorrss  bbeeffoorree  oobbttaaiinniinngg  nneecceessssaarryy  lliicceennsseess  iiss  uunnffaaiirr..  IInn  tthhiiss  

rreeggaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  aabboolliisshh  ppaayymmeenntt  ooff  aaddvvaannccee  ttaaxx  bbyy  PPSSVV  ddrriivveerrss  aanndd  

ccoonndduuccttoorrss..    II  eexxppeecctt  aanndd  ssttrroonnggllyy  uurrggee  tthhaatt  ssaavviinnggss  ffrroomm  tthhiiss  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  iinnssuurraannccee  ppeennssiioonnss  

sscchheemmeess  aass  wweellll  aass  ffaammiilliiaarriissiinngg  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  tthhee  HHiigghhwwaayy  CCooddee..  
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115533..  SSeeccoonndd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  ppaasstt  yyeeaarrss,,  ppaayymmeennttss  mmaaddee  ttoo  rreettiirreeeess  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  

eennhhaanncceedd  bbyy  rreemmoovviinngg  ttaaxx  oonn  ppeennssiioonn  ppaaiidd  ttoo  sseenniioorr  cciittiizzeennss,,  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ttaaxx  ffrreeee  aammoouunntt  ffoorr  

ppeennssiioonneerrss  wwhhoossee  iinnccoommee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxx  aanndd  ttaaxxiinngg  ppeennssiioonn  uunnddeerr  wwiitthhhhoollddiinngg  ttaaxx  ssyysstteemm  

iinnsstteeaadd  ooff  PPaayy  AAss  YYoouu  EEaarrnn  ((PPAAYYEE))  ttaaxx  bbaannddss..  TToo  eexxtteenndd  tthheessee  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhoossee  wwoorrkkiinngg  oonn  

ccoonnttrraacctt,,  eemmppllooyyeerrss  wwhhoo  sseett  uupp  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  sscchheemmeess  aanndd  ppaayy  ggrraattuuiittyy  iinnttoo  ssuucchh  sscchheemmeess  

wwiillll  bbee  aalllloowweedd  aa  ddeedduuccttiioonn  ffoorr  ttaaxx  ppuurrppoosseess  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aacccceepptt  ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  ggrraattuuiittyy  

ppaaiidd  iinnttoo  tthhee  sscchheemmee  wwiillll  nnoott  bbee  ttaaxxeedd  oonn  tthhee  ssaammee..    TThhiiss  pprrooppoosseedd  mmeeaassuurree  sshhaallll  eennhhaannccee  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  sseeccuurriittyy  ooff  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess  wwhheenn  tthheeyy  rreettiirree..  

  

115544..  TThhiirrdd,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  aass  wwee  ttaakkee  ccaarree  ooff  oouurr  rreettiirreeeess,,  wwee  mmuusstt  eeqquuaallllyy  bbee  sseeeenn  ttoo  ccaarree  ffoorr  

oouurr  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  wwhhoo  ffiinndd  pplleeaassuurree  aanndd  ddiiggnniittyy  iinn  ddrriinnkkiinngg..  IInnddeeeedd,,  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  

ccoonnssuummeerrss  ooff  bbeeeerr  hhaavvee  ffeelltt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  tthhee  vviiccttiimmss  ooff  eevveerryy  bbuuddggeett  ssppeeeecchh..  TToo  ddeemmoonnssttrraattee  

tthhaatt  tthhiiss  ppeerrcceeppttiioonn  iiss  nnoott  wweellll  ffoouunnddeedd,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhee  ssaammee  rraattee  ooff  eexxcciissee  

dduuttyy  oonn  bbeeeerr  ssiinnccee  22000055..  DDuurriinngg  tthhiiss  lloonngg  aanndd  mmuucchh  ddeesseerrvveedd  bbrreeaakk,,  tthhee  pprriicceess  ooff  tthheessee  pprroodduuccttss  

hhaavvee  hhoowweevveerr  bbeeeenn  aaddjjuusstteedd  aannnnuuaallllyy  uuppwwaarrddss  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerrss  ffoorr  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss  rraannggiinngg  

ffrroomm  rriissee  iinn  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttiioonn  aanndd  iinnffllaattiioonnaarryy  ffaaccttoorrss..  

  

115555..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  eexxcciissee  dduuttiieess  oonn  tthheessee  pprroodduuccttss  aarree  ssppeecciiffiicc  rraatthheerr  tthhaann  

aaddvvaalloorreemm,,  dduuttyy  hhaass  tteennddeedd  ttoo  llaagg  bbeehhiinndd  tthhee  pprriiccee  aaddjjuussttmmeennttss..  TToo  bbrriiddggee  tthhee  ggaapp  aanndd  ttaakkee  ccaarree  

ooff  tthhee  iinnffllaattiioonn  ffaaccttoorr,,  II  pprrooppoossee  aa  mmooddeesstt  iinnccrreeaassee  oonn  eexxcciissee  dduuttyy  oonn  mmaalltt  bbeeeerr  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  

rraattee  ooff  KKsshh..5544  ppeerr  lliittrree  ttoo  KKsshhss..6655  ppeerr  lliittrree  aanndd  tthhaatt  ooff  nnoonn--mmaalltt  bbeeeerr  ffrroomm  KKsshhss..4455  ppeerr  lliittrree  ttoo  

KKsshhss..5555  ppeerr  lliittrree..    TThhiiss  mmeeaassuurree  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ggiivvee  tthhee  eexxcchheeqquueerr  aann  aaddddiittiioonnaall  KKsshh..22..55  bbiilllliioonn..  

  

1100..55  DDeeeeppeenniinngg  TTaaxx  RReeffoorrmmss  aanndd  EEnnhhaanncciinngg  GGoovveerrnnaannccee  

  

115566..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  oouuttlliinneedd  ssppeecciiffiicc  sstteeppss  wwee  aarree  ttaakkiinngg  ttoo  ddeeeeppeenn  tthhee  oovveerraallll  

ttaaxx  rreeffoorrmmss  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  IInn  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm,,  hhoowweevveerr,,  II  pprrooppoossee  ssoommee  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

mmeeaassuurreess  uunnddeerr  vvaarriioouuss  lleeggiissllaattiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  

115577..  MMrr..  SSppeeaakkeerr  tthhee  KKeennyyaa  RReevveennuuee  AAuutthhoorriittyy  hhaass  iinnvveesstteedd  hheeaavviillyy  iinn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy,,  

wwiitthh  oonnlliinnee  sseerrvviicceess  ffoorr  ttaaxxppaayyeerr  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  rreettuurrnn  ffiilliinngg  nnooww  aavvaaiillaabbllee..  HHoowweevveerr,,  tthhee  uuppttaakkee  

ooff  tthhiiss  eeffffiicciieenntt  ssyysstteemm  hhaass  rreemmaaiinneedd  llooww..  TToo  eennccoouurraaggee  tthhee  uussaaggee  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm,,  II  aamm  pprrooppoossiinngg  

ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  rreeqquuiirree  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  GGaazzeettttee  tthhoossee  ttaaxx  pprroocceedduurreess  oorr  ffoorrmmaalliittiieess  

wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  oonnlliinnee  aanndd  ttoo  ffuurrtthheerr  ssppeecciiffyy  tthhoossee  wwhhoo  sshhoouulldd  ccaarrrryy  tthheemm  oonnlliinnee..  

  

115588..  MMrr..  SSppeeaakkeerr  oouurr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssuubb--sseeccttoorr  ppllaayyeerr‟‟ss  ccaasshh--ffllooww  ppoossiittiioonn  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  

ccoonnssttrraaiinneedd  bbyy  tthhee  wwiitthhhhoollddiinngg  ooff  VVAATT  aatt  1166  ppeerrcceenntt  aanndd  ssllooww  ppaaccee  ooff  VVAATT  rreeffuunndd..  TToo  aaddddrreessss  

tthhiiss  pprroobblleemm  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ccaasshh--ffllooww  ppoossiittiioonn  aanndd  aallllooww  tthheemm  ttoo  eexxppaanndd  tthheeiirr  ccaappaacciittyy,,  

II  pprrooppoossee  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ttaaxx  wwiitthhhheelldd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  RRooaaddss  wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmaajjoorr  wwiitthhhhoollddiinngg  

aaggeenntt,,  ffrroomm  1166%%  ttoo  88%%  ppeerrcceenntt..  

  

115599..  MMrr..  SSppeeaakkeerr  II  iinntteenndd  ttoo  oovveerrhhaauull  tthhee  VVaalluuee  AAddddeedd  TTaaxx  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  mmooddeerrnn  ttaaxx  

lleeggiissllaattiioonn  iinn  lliinnee  wwiitthh  bbeesstt  pprraaccttiiccee..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  iinntteenndd  ttoo  ffoorrmm  aa  ttaasskk  ffoorrccee  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  

tthhee  nneeww  VVAATT  AAcctt  wwhhiicchh  II  eexxppeecctt  ttoo  ttaabbllee  iinn  tthhiiss  HHoouussee  bbyy  JJuunnee  22001111..  

  

116600..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  KKeennyyaannss  iinn  tthhee  ddiiaassppoorraa  hhaavvee,,  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ccoonnttiinnuueedd  rreemmiittttaanncceess  ooff  hhuuggee  

aammoouunnttss  bbaacckk  hhoommee,,  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthheeiirr  ddeessiirree  ttoo  iinnvveesstt  iinn  tthheeiirr  mmootthheerrllaanndd..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  

rreeqquuiirreemmeennttss  uunnddeerr  oouurr  ttaaxx  ssyysstteemm  ffoorr  ddeeccllaarraattiioonn  aanndd  ffiilliinngg  ooff  rreettuurrnnss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthheessee  
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KKeennyyaannss  hhaavvee  sshhiieedd  rreemmiittttiinngg  ffuunnddss  ffoorr  iinnvveessttmmeennttss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennccoouurraaggee  ssuucchh  rreemmiittttaanncceess  aass  aa  

ssoouurrccee  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ttoo  ffaacciilliittaattee  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  ggrraanntt  

aammnneessttyy  ffoorr  iinnccoommee  ooff  tthhiiss  ccllaassss  ooff  KKeennyyaannss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  pprriioorr  ttoo  22001100..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwiisshh,,  

tthheerreeffoorree,,  ttoo  uurrggee  aallll  KKeennyyaannss  iinn  tthhee  ddiiaassppoorraa  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  aammnneessttyy  aanndd  bbrriinngg  bbaacckk  

tthheeiirr  iinnccoommee  ffoorr  hhiigghh  rreettuurrnn  iinnvveessttmmeennttss  hheerree  aatt  hhoommee..  

  

116611..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  PPAAYYEE  ccoolllleeccttiioonn  mmeecchhaanniissmm,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  

tthhee  llaaww  ttoo  iimmpprroovvee  oonn  tthhee  PPAAYYEE  ddiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn  ssyysstteemm,,  eennhhaannccee  oonnlliinnee  ffiilliinngg  ooff  PPAAYYEE  rreettuurrnnss  

aanndd  pprroovviiddee  cceerrttaaiinnttyy  ttoo  tthhee  PPAAYYEE  ppeennaallttyy  ssttrruuccttuurree..  TThheessee  pprrooppoosseedd  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  

eennccoouurraaggee  eemmppllooyyeerrss  ttoo  uuttiilliizzee  tthhee  oonnlliinnee  ffaacciilliittiieess  pprroovviiddeedd  bbyy  KKRRAA,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  lleeaadd  ttoo  

eennhhaanncceedd  ccoommpplliiaannccee..  

  

116622..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttaaxx  ppllaannnniinngg  rreemmaaiinnss  aa  kkeeyy  ffeeaattuurree  ooff  oouurr  llaannddssccaappee..    MMaaiinnttaaiinniinngg  aa  lliinnee  

bbeettwweeeenn  lleeggiittiimmaattee  ttaaxx  ppllaannnniinngg  aanndd  ppllaannnniinngg  ddeessiiggnneedd  ttoo  aavvooiidd  ttaaxxeess  ppaayyaabbllee  uunnddeerr  tthhee  llaaww,,  

rreemmaaiinnss  aa  cchhaalllleennggee  ffoorr  uuss  aallll..      

  

116633..  AAss  ppaarrtt  ooff  oouurr  eeffffoorrtt  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  aannttii--aavvooiiddaannccee  sscchheemmeess,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss  wwiillll  rreeccaallll  

tthhaatt  llaasstt  yyeeaarr,,  II  rreessttrriicctteedd  tthhee  ppeerriioodd  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  bbuussiinneessss  lloosssseess  mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  ffoorr  ttaaxx  

ppuurrppoosseess,,  ttoo  ffiivvee  yyeeaarrss..  TThhiiss  yyeeaarr,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  aamm  pprrooppoossiinngg  aaddddiittiioonnaall  mmeeaassuurreess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  

ttaaxx  ppllaannnniinngg  sscchheemmeess  iinnvvoollvviinngg  iinntteerreesstt--ffrreeee  llooaannss  aaddvvaanncceedd  ttoo  llooccaall  bbuussiinneesssseess  bbyy  tthheeiirr  nnoonn--

rreessiiddeenntt  aassssoocciiaatteess..  

  

116644..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  aarree  eennhhaanncciinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  KKeennyyaa  RReevveennuuee  

AAuutthhoorriittyy  iinn  tteerrmmss  ooff  ssttaaffff  sskkiillllss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg  iinn  oorrddeerr,,  nnoott  oonnllyy  ttoo  kkeeeepp  aabbrreeaasstt  ooff  

tthhee  eemmeerrggiinngg  ttaaxx  ppllaannnniinngg  ttrreennddss  bbuutt  aallssoo  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  mmiittiiggaattiinngg  mmeeaassuurreess  aarree  ppuutt  iinn  

ppllaaccee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ssaammee  wwhheenneevveerr  iitt  aarriisseess..    

  

116655..  FFuurrtthheerr  II  iinntteenndd  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  tthheessee  eeffffoorrttss  bbyy  eexxtteennddiinngg  oouurr  ddoouubbllee  ttaaxx  ttrreeaattyy  nneettwwoorrkk..    

TThhiiss  yyeeaarr,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  nneeggoottiiaattiioonnss  wweerree  ccoonncclluuddeedd  wwiitthh  EEAACC  PPaarrttnneerr  SSttaatteess,,  MMaauurriittiiuuss,,  IIrraann  

aanndd  KKuuwwaaiitt..  MMooddaalliittiieess  aarree  aallrreeaaddyy  uunnddeerrwwaayy  ttoo  ooppeerraattiioonnaalliissee  tthheessee  ttrreeaattiieess..    WWee  hhaavvee  aallssoo  ppuutt,,  

aass  oouurr  pprriioorriittyy,,  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  aass  mmaannyy  ttrreeaattiieess  aass  ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ffiissccaall  yyeeaarr,,  wwhhiicchh  wwiillll;;  iinn  

ffuullllnneessss  ooff  ttiimmee  sshhiieelldd  oouurr  iinnvveessttoorrss  ffrroomm  aannyy  ddoouubbllee  ttaaxxaattiioonn  aanndd  aallssoo  eennaabbllee  eexxcchhaannggee  ooff  

vvaalluuaabbllee  ttaaxx  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  oouurr  ttrreeaattyy  ppaarrttnneerrss..  

  

116666..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwhhiillee  tthhee  llaaww  mmaannddaatteess  KKAACCCC  ttoo  rreeccoovveerr  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  lloosstt  ttoo  ccoorrrruupptt  

ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss,,  iitt  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  hhooww  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhoouulldd  ddeeaall  wwiitthh  ssuucchh  aasssseettss..    TToo  

ffaacciilliittaattee  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  II  pprrooppoossee  ttoo  cchhaannggee  tthhee  llaaww  ttoo  eennaabbllee  KKAACCCC  ttoo  rreemmiitt  aallll  

ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  rreeccoovveerreedd  ttoo  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  oorr  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarryy//TTrreeaassuurryy  aass  

mmaayy  bbee  aapppprroopprriiaattee..  TThhiiss  mmeeaassuurree,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwiillll  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aasssseettss  

rreeccoovveerreedd  aarree  pprrootteecctteedd..  

  

116677..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  ooff  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  OOvveerrssiigghhtt  AAuutthhoorriittyy  ((PPPPOOAA))  

ddooeess  nnoott  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthh  iinnvveessttiiggaattiivvee  mmaannddaattee  ffoorr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  ddeebbaarr  ffiirrmmss  tthhaatt  ggeett  iinnvvoollvveedd  iinn  ffrraauudduulleenntt  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  pprraaccttiicceess..  IInn  oorrddeerr  

ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  ggaapp  aanndd  ddeeeeppeenn  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  PPuubblliicc  

PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall  AAcctt  ttoo  rreeqquuiirree  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ttoo  ccoonnssiiddeerr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  

iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  KKAACCCC,,  CCIIDD,,  aanndd  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  aanndd  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall,,  ffoorr  ddeebbaarrmmeenntt..  
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1100..66  SSttrreennggtthheenniinngg  FFiinnaanncciiaall  SSyysstteemmss  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  wwee  hhaavvee  iimmpplleemmeenntteedd  sseevveerraall  mmeeaassuurreess  ttoo  ssttrreennggtthheenn  oouurr  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemm  aanndd  

ccaappiittaall  mmaarrkkeett  ttoo  ffaacciilliittaattee  ffiinnaanncciiaall  iinntteerrmmeeddiiaattiioonn  ffoorr  ffaasstteerr  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhrroouugghh  tthhiiss  bbuuddggeett,,  

wwee  aarree  aaggaaiinn  pprrooppoossiinngg  ssoommee  mmeeaassuurreess  ttoo  ddeeeeppeenn  tthheessee  rreeffoorrmmss..  

  

116688..    MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  PPoolliiccyy  HHoollddeerrss  CCoommppeennssaattiioonn  FFuunndd  ((PPHHCCFF))  wwaass  ccrreeaatteedd  ttoo  pprrootteecctt  

ppoolliiccyyhhoollddeerrss  aaggaaiinnsstt  iinnssoollvveennccyy  ooff  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess  bbyy  ccoommppeennssaattiinngg  ppoolliiccyy  hhoollddeerrss  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  tthheeiirr  iinnssuurreerr  bbeeiinngg  ddeeccllaarreedd  iinnssoollvveenntt..    HHoowweevveerr,,  tthhee  IInnssuurraannccee  AAcctt  rreeqquuiirreess  tthhee  FFuunndd  ttoo  

tteerrmmiinnaattee  tthhee  ccoovveerr  ooff  ppoolliiccyyhhoollddeerrss  ooff  aann  iinnssuurreerr  wwhhiicchh  hhaass  nnoott  rreemmiitttteedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  wwhhiicchh  iiss  uunnffaaiirr  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  hhoollddeerrss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  aannoommaallyy,,  II  pprrooppoossee  ttoo  

aammeenndd  tthhee  IInnssuurraannccee  AAcctt  ttoo  rreeqquuiirree  ddiirreeccttoorrss  ooff  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess  wwhhiicchh  ddeeffaauulltt  iinn  rreemmiittttiinngg  

ssttaattuuttoorryy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  bbee  sseevveerraallllyy  aanndd  jjooiinnttllyy  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  iinntteerreesstt..    

  

116699..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000066,,  tthhiirrdd  ppaarrttyy  iinnjjuurryy  ccllaaiimmss  wweerree  ccaappppeedd  aatt  KKsshhss..33  mmiilllliioonn  ppeerr  

ppeerrssoonn  ppeerr  ccllaaiimm  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  eennssuurriinngg  ssttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  iinnssuurraannccee  sseeccttoorr..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  ssttiillll  

eexxiissttss  ddiissppaarriittiieess  iinn  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  aann  iinnjjuurryy  oorr  ddeeaatthh  ccllaaiimm  iiss  sseettttlleedd  aanndd  tthhuuss  rreennddeerriinngg  tthhee  

ccaappppiinngg  ooff  nnoo  mmeeaanniinnggffuull  eeffffeecctt..    IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  

iinnssuurraannccee  ((MMoottoorr  VVeehhiicclleess  TThhiirrdd  PPaarrttyy  RRiisskkss))  AAcctt  ttoo  iinnttrroodduuccee  aa  ssttrruuccttuurreedd  ccoommppeennssaattiioonn  sscchheemmee  

ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  oonnee  uunnddeerr  tthhee  WWoorrkk  IInnjjuurryy  BBeenneeffiittss  AAcctt..  

  

117700..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  IInnssuurraannccee  AAcctt  lliimmiittss  iinnssuurraannccee  aaggeennccyy  bbuussiinneessss  ttoo  KKeennyyaa  cciittiizzeennss  oorr  aa  

ppaarrttnneerrsshhiipp  oorr  ccoommppaannyy  wwhhoollllyy  oowwnneedd  bbyy  KKeennyyaannss..  GGiivveenn  tthhee  mmoovvee  ttoo  hhaavvee  oonnee  EEAACC  rreeggiioonn  wwiitthh  

oonnee  ppeeooppllee,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  IInnssuurraannccee  AAcctt  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  iinnssuurraannccee  aaggeennccyy  

bbuussiinneessss  ttoo  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  CCoommmmuunniittyy  cciittiizzeennss..    TThhiiss  wwiillll  aallllooww  cciittiizzeennss  ffrroomm  ootthheerr  EEAACC  PPaarrttnneerr  

SSttaatteess  ttoo  aacctt  aass  iinnssuurraannccee  aaggeennttss  iinn  KKeennyyaa..  

  

117711..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  DDeeppoossiitt  PPrrootteeccttiioonn  FFuunndd  BBooaarrdd  ((DDPPFFBB))  iiss  ccuurrrreennttllyy  lliiqquuiiddaattiinngg  ttwweennttyy  

((2200))  iinnssttiittuuttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  mmoosstt  ooff  tthhee  sseeccuurriittiieess  hheelldd  bbyy  tthhee  FFuunndd  ccoommpprriissee  ooff  rruurraall  hhoommeesstteeaaddss  

aanndd  iirrrreegguullaarrllyy  aaccqquuiirreedd  llaanndd  tthhaatt  aarree  uunnrreeaalliizzaabbllee  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  dduuee  ttoo  tthheeiirr  llooccaalliittyy  tthhuuss  

mmaakkiinngg  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthhee  DDPPFFBB  ttoo  ffiinnaalliizzee  tthhee  lliiqquuiiddaattiioonn  pprroocceessss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  tthhee  DDPPFFBB  

ffiinnaalliizzee  lliiqquuiiddaattiioonn  pprroocceessss  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  BBaannkkiinngg  AAcctt  ttoo  

ggiivvee  ppoowweerrss  ttoo  tthhee  DDPPFFBB  ttoo  hhoolldd  aanndd  sseellll  uunnrreeaalliizzaabbllee  sseeccuurriittiieess  aafftteerr  wwiinnddiinngg  uupp  aann  iinnssttiittuuttiioonn..    

  

117722..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  rreecceenntt  gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  hhaass  ccaalllleedd  ffoorr  eennhhaanncceedd  ssuuppeerrvviissiioonn  bbyy  

ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  rreegguullaattoorrss..  TToo  sstteemm  ssuucchh  ccrriissiiss,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  rreegguullaattoorrss  hhaavvee  aann  aarrrraayy  ooff  

mmeeaassuurreess  aatt  tthheeiirr  ddiissppoossaall  ttoo  ffoorreessttaallll  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  II  pprrooppoossee  

ttoo  aammeenndd  tthhee  BBaannkkiinngg  AAcctt  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  pprroommpptt  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  ssoo  aass  ttoo  aavvaaiill  mmoorree  tteeeetthh  ttoo  tthhee  

CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  ttoo  eennhhaannccee  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr  ssttaabbiilliittyy..  

  

117733..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  llaasstt  yyeeaarr  II  aammeennddeedd  tthhee  BBaannkkiinngg  AAcctt  ttoo  iinnttrroodduuccee  aaggeennccyy  bbaannkkiinngg,,  tthhee  

oobbjjeeccttiivvee  ooff  wwhhiicchh  wwaass  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  oouuttrreeaacchh  ooff  tthhee  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr  ttoo  tthhee  vvaasstt  uunnddeerr  bbaannkkeedd  

aanndd  uunn--bbaannkkeedd  KKeennyyaann  ppooppuullaaccee..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeeeeppeenn  tthhee  uussee  ooff  aaggeennccyy  bbaannkkiinngg,,  II  pprrooppoossee  ttoo  

aammeenndd  tthhee  MMiiccrrooffiinnaannccee  AAcctt  ttoo  ffaacciilliittaattee  uussee  ooff  tthhiirrdd  ppaarrttyy  aaggeennttss  bbyy  DDeeppoossiitt  TTaakkiinngg  MMiiccrrooffiinnaannccee  

IInnssttiittuuttiioonnss..  
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117744..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  iiss  rreessttrriicctteedd  ffrroomm  sshhaarriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  

ffrroomm  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee  bbuurreeaauuss  aanndd  ootthheerr  aauutthhoorriizzeedd  aaggeennttss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheerree  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteess  ttoo  ffrraauuddss,,  ttaaxx  eevvaassiioonn,,  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittyy  oorr  mmaatttteerrss  ooff  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  TToo  tthhiiss  

eenndd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  AAcctt  ttoo  aallllooww  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ttoo  sshhaarree  oorr  

ddiisscclloossee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  aauutthhoorriizzeedd  ddeeaalleerrss  wwiitthh  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  

aaggeenncciieess..  

  

117755..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  IIssllaammiicc  bbaannkkiinngg  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  hhaass  ppoosseedd  ssoommee  

cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ssiinnccee  sshhaarriiaahh  ccoommpplliiaanntt  ttrraannssaaccttiioonnss  pprroohhiibbiitt  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  

iinntteerreesstt  wwhhiicchh  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  uunnffaaiirr  oorr  ““HHaarraammuu””..  TThheerree  iiss  tthheerreeffoorree  nneeeedd  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  

ttoo  aaccccoommmmooddaattee  IIssllaammiicc  bbaannkkiinngg  pprroodduuccttss  bbyy  iinnttrroodduucciinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  rreettuurrnn  aass  ooppppoosseedd  ttoo  

iinntteerreesstt..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  AAcctt  ttoo  ffaacciilliittaattee  IIssllaammiicc  

ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  lliiqquuiiddiittyy  iinn  tthhee  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr..  

  

117766..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  iinnvveessttoorr  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss  hhaass  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt  ggoonnee  ddoowwnn  

ttoo  wwoorrrryyiinngg  lleevveellss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  ffoouurr  bbrrookkeerraaggee  ffiirrmmss  wwiitthh  iinnvveessttoorrss‟‟  ffuunnddss..    TThhee  

rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ccoollllaappssee  hhaass  llaarrggeellyy  bbeeeenn  aattttrriibbuutteedd  ttoo  ppoooorr  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  wwiitthhiinn  tthhee  

NNaaiirroobbii  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  aass  aa  sseellff  rreegguullaattoorryy  oorrggaanniizzaattiioonn..  IInn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm  aanndd  

iimmpprroovvee  iinnvveessttoorr  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  aallllooww  ffoorr  tthhee  

ddeemmuuttuuaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  NNaaiirroobbii  SSttoocckk  EExxcchhaannggee..  TThhee  ppllaannnneedd  ddeemmuuttuuaalliizzaattiioonn  wwiillll  ccuullmmiinnaattee  wwiitthh  

tthhee  lliissttiinngg  ooff  tthhee  ssttoocckk  eexxcchhaannggee  ttoo  aallllooww  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  oowwnn  ssttaakkee  iinn  tthhee  eexxcchhaannggee..  

  

117777..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ppeennssiioonn  bbeenneeffiittss  sseerrvvee  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  aa  ppeennssiioonneerr  aanndd  

sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  oonn  aann  ooffffiicceerr‟‟ss  rreettiirreemmeenntt..  CCuurrrreennttllyy,,  ppeennssiioonn  sscchheemmeess  aarree  

aalllloowweedd  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  6600  ddaayyss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aanndd  ppaayy  bbeenneeffiittss  aafftteerr  aa  mmeemmbbeerr  hhaass  rreettiirreedd..    

PPeennssiioonn  sscchheemmeess  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aanndd  ppaayy  ppeennssiioonn  bbeenneeffiittss  wwiitthhiinn  aa  sshhoorrtteerr  ppeerriioodd..    

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  II  pprrooppoossee  ttoo  aammeenndd  tthhee  llaaww  ttoo  rreedduuccee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  aalllloowweedd  ffrroomm  6600  ddaayyss  ttoo  

3300  ddaayyss..  

  

1111..00  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

117788..  MMrr..  SSppeeaakkeerr  SSiirr,,  wwhheenn  II  pprreesseenntteedd  mmyy  ffiirrsstt  bbuuddggeett  llaasstt  yyeeaarr,,  II  oouuttlliinneedd  bboolldd  aanndd  

ccoommpprreehheennssiivvee  mmeeaassuurreess  tthhaatt  wweerree  aaiimmeedd  aatt  ggeettttiinngg  uuss  oouutt  ooff  aa  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn..    DDeessppiittee  

tthhee  iinniittiiaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  II  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr,,  II  tthhiinnkk  iitt  iiss  ffaaiirr  ttoo  ssaayy  tthhaatt  wwee  hhaavvee  

ddoonnee  wweellll  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  wwaass  ppeerrssoonnaallllyy  vveerryy  ttoouucchheedd  bbyy  tthhee  ssttrroonngg  

eennddoorrsseemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoossaallss  bbyy  KKeennyyaannss  aanndd  tthhiiss  ggaavvee  mmee  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  tthhaatt  wwee  aarree  oonn  tthhee  

rriigghhtt  ppaatthh,,  bbuutt  wwee  ccaann  eevveenn  ddoo  bbeetttteerr..  IItt  iiss  wwiitthh  tthhiiss  iinn  mmiinndd  tthhaatt  II  hhaavvee  llaaiidd  oouutt  tthhiiss  BBuuddggeett  tthhaatt  

oouuttlliinneess  oouurr  ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ffaasstteerr  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

117799..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee  ssuucccceesssseess  aanndd  lleessssoonnss  ooff  tthhee  llaasstt  oonnee  yyeeaarr,,  tthhee  BBuuddggeett  II  

hhaavvee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhiiss  AAuugguusstt  HHoouussee  aanndd  ttoo  tthhee  NNaattiioonn  aatt  llaarrggee  ttooddaayy  wwiillll  hheellpp  uuss  ttoo  pprrooppeell  oouurr  

eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  ffuurrtthheerr  aanndd  ppuutt  uuss  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  sseett  oouurr  eeyyeess  ffiirrmmllyy  oonn  tthhee  hhiigghheerr  nnaattiioonnaall  

oobbjjeeccttiivveess  wwee  hhaavvee  sseett  ffoorr  oouurrsseellvveess..    

  

118800..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  mmaannyy  ooff  tthhee  pprrooppoossaallss  II  hhaavvee  oouuttlliinneedd  ttooddaayy  ffooccuuss  oonn  ttrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  

ppootteennttiiaall  ooff  oouurr  yyoouutthh  iinnttoo  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  II,,  tthheerreeffoorree,,  uurrggee  tthhee  yyoouutthh  ttoo  bbee  aaccttiivveellyy  

eennggaaggeedd  iinn  ccoolllleeccttiivvee  ddrriivvee  ttoowwaarrdd  eeccoonnoommiicc  eemmppoowweerrmmeenntt  ffoorr  ccoommppeettiittiivveenneessss,,  ggrroowwtthh  aanndd  

ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn..  II  aallssoo  uurrggee  tthheemm,,  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  ttoo  sseeee  cchhaalllleennggeess  wwee  ffaaccee  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  
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ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  nnoott  ddeessppaaiirr,,  bbeeaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  kkeeyy  ttoo  aa  pprroossppeerroouuss  KKeennyyaa  lliieess  iinn  tthheeiirr  

hhaannddss,,  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  tthheeiirr  ccrreeaattiivviittyy..  

  

118811..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  llaasstt  yyeeaarr,,  II  aallssoo  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  ccrriittiiccaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  ssttrroonngg  mmoorraall  aanndd  

eetthhiiccaall  ffoouunnddaattiioonn;;  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinnccuullccaattee  aa  mmiinnddsseett  aanndd  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  eetthhiiccss,,  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  

eexxcceelllleennccee..    AAnndd  tthhaatt  wwee  aarree  aallwwaayyss  aatt  oouurr  bbeesstt  wwhheenn  wwee  sseett  aassiiddee  oouurr  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  wwoorrkk  

ttooggeetthheerr  aass  oonnee  ppeeooppllee,,  ttoo  ccoonnffrroonntt  oouurr  ccoommmmoonn  eenneemmiieess  tthhaatt  iiss  ppoovveerrttyy,,  hhuunnggeerr  aanndd  

uunneemmppllooyymmeenntt..  MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  HHoonn..  MMeemmbbeerrss,,  tthheessee  vvaalluueess  aarree  ssttiillll  rreelleevvaanntt  ttooddaayy  aanndd  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  rreelleevvaanntt  eevveenn  aafftteerr  22003300..  WWee  ccaannnnoott  tthheerreeffoorree  lleett  oouurr  gguuaarrdd  ddoowwnn  aatt  aannyy  oonnee  

mmoommeenntt..  

  

  

TThhaannkk  YYoouu  aallll  aanndd  GGoodd  BBlleessss  KKeennyyaa  

  

  

MMrr..  SSppeeaakkeerr,,  II  bbeegg  ttoo  mmoovvee  


