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AAnnnneexx  IIII  

  

BBUUDDGGEETT  SSUUMMMMAARRYY  FFOORR  TTHHEE  FFIISSCCAALL  YYEEAARR  22001155//1166  AANNDD  OOTTHHEERR  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AASS  RREEQQUUIIRREEDD  BBYY  TTHHEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  AANNDD  TTHHEE  PPUUBBLLIICC  

FFIINNAANNCCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AACCTT,,  22001122  ((PPFFMMAA,,  22001122))  

  
  

  

II..  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  

  

11..  AArrttiiccllee  222200((11))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  SSeeccttiioonnss  112299--113300  ooff  tthhee  PPuubblliicc  FFiinnaannccee  

MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22001122  rreeqquuiirree  tthhee  CCoouunnttyy  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  ffoorr  ffiinnaannccee  ttoo  ssuubbmmiitt  

tthhee  BBuuddggeett  EEssttiimmaatteess  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aapppprroovvaall  aanndd  tthheerreeaafftteerr  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy  bbyy  3300tthh  AApprriill,,  22001144  ii..ee..  

ttwwoo  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthheessee  pprroovviissiioonnss,,  tthhee  bbuuddggeett  

eessttiimmaatteess  aarree  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  tthhee  ffoorrmmaatt  aanndd  wwiitthh  tthhee  ccoonntteenntt  pprreessccrriibbeedd  tthheerreeiinn  ttooggeetthheerr  wwiitthh  

ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttss  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ssuubbmmiitttteedd  eessttiimmaatteess..  

    

22..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  BBuuddggeett  ssuummmmaarryy  sshhoouulldd  iinncclluuddee::  

  

  AA  bbrriieeff  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ppoolliicciieess  oonn  rreevveennuuee,,  eexxppeennddiittuurree,,  ddeebbtt  aanndd  ddeeffiicciitt  ffiinnaanncciinngg;;  

  AAnn  eexxppllaannaattiioonn  ooff  hhooww  tthhee  bbuuddggeett  rreellaatteess  ttoo  tthhee  ffiissccaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  pprriinncciipplleess  aanndd  ttoo  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  oobbjjeeccttiivveess;;  aanndd;;  

  AA  MMeemmoorraanndduumm  bbyy  tthhee  CCaabbiinneett  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  ffoorr  ffiinnaannccee  eexxppllaaiinniinngg  

hhooww  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttyy  aasssseemmbbllyy  oonn  tthhee  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  hhaavvee  bbeeeenn  

ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  

  

33..  TThhee  ssuubbmmiitttteedd  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  sshhoouulldd  iinncclluuddee::  

  

  AA  lliisstt  ooff  aallll  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeenntt  eennttiittiieess  tthhaatt  aarree  ttoo  rreecceeiivvee  ffuunnddss  aapppprroopprriiaatteedd  ffrroomm  tthhee  

bbuuddggeett  ooff  tthhee  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeenntt;;  

  EEssttiimmaatteess  ooff  rreevveennuuee  pprroojjeecctteedd  ffrroomm  tthhee  EEqquuaalliizzaattiioonn  FFuunndd  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm;;  

  AAllll  rreevveennuuee  aallllooccaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm,,  iinncclluuddiinngg  

ccoonnddiittiioonnaall  aanndd  uunnccoonnddiittiioonnaall  ggrraannttss;;  

  AAllll  ootthheerr  eessttiimmaatteedd  rreevveennuuee  bbyy  bbrrooaadd  eeccoonnoommiicc  ccllaassssiiffiiccaattiioonn;;  

  AAllll  eessttiimmaatteedd  eexxppeennddiittuurree  bbyy  VVoottee,,  aanndd  bbyy  pprrooggrraammmmee,,  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffyyiinngg  bbootthh  rreeccuurrrreenntt  

aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  

  IInnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  llooaannss  mmaaddee  ttoo  tthhee  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeenntt  

  

44..  TThhee  ssuubbmmiitttteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttss  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  22001155//1166  EEssttiimmaatteess  aarree  aass  

ffoolllloowwss::  

  

ii..  BBuuddggeett  EEssttiimmaatteess  ccoonnttaaiinniinngg  aallll  eessttiimmaatteedd  eexxppeennddiittuurree  bbyy  tthhee  ccoouunnttyy  ggoovveerrnnmmeenntt  ((AAnnnneexx  

II))  
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iiii..  BBuuddggeett  ssuummmmaarryy  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ((AAnnnneexx  IIII))  

iiiiii..  AA  MMeemmoorraanndduumm  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  ffoorr  ffiinnaannccee  aass  

pprreessccrriibbeedd((AAnnnneexx  IIIIII))  

iivv..  AA  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  EEssttiimmaatteess  ooff  RReevveennuuee  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  22001155//1166  FFYY  

((AAnnnneexx  IIVV))  

  

IIII..  BBUUDDGGEETT  SSUUMMMMAARRYY::  PPOOLLIICCYY  FFRRAAMMEEWWOORRKK  FFOORR  FFYY  22001155//1166  AANNDD  MMTTEEFF  

  

  

UUnnddeerrllyyiinngg  AAssssuummppttiioonnss  UUnnddeerrppiinnnniinngg  tthhee  FFYY  22001155//1166  aanndd  MMTTEEFF  BBuuddggeett    

  

55..  TThhee  22001155//1166  bbuuddggeett  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  aaggaaiinnsstt  aa  bbaacckkddrroopp  ooff  aa  vviibbrraanntt  eeccoonnoommyy  tthhaatt  

ggrreeww  bbyy  55..77  ppeerr  cceenntt  iinn  22001133  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  ggrroowwtthh  ooff    44..55  ppeerrcceenntt  rreeggiisstteerreedd  iinn  22001122..  TThhee  ssttaabbllee  

eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  ssuuppppoorrttss  tthhee  ccoouunnttyy’’ss    ccoonnttiinnuueedd  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeennddaa  tthhaatt  ffooccuusseess  oonn  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  VViissiioonn  22003300  oobbjjeeccttiivveess,,  JJuubbiilleeee  GGoovveerrnnmmeenntt  pprriioorriittiieess,,    KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  

IInntteeggrraatteedd  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ((CCIIDDPP))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppllaann  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnoorr''ss  mmaanniiffeessttoo,,  uunnddeerr  aa  

ffiivvee  ppiillllaarr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aaggeennddaa  ccoovveerriinngg  SSeeccuurriittyy,,  EEmmppllooyymmeenntt,,  EEdduuccaattiioonn,,  HHeeaalltthh  aanndd  UUrrbbaann  

PPllaannnniinngg..  SSppeecciiffiicc  eemmpphhaassiiss  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  ttoo;;  

  

ii..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  kkeeyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  aanndd  ccoouunnttyywwiiddee  ppuubblliicc  wwoorrkkss  ttoo  ssttiimmuullaattee  

iinnvveessttmmeennttss,,  ccrreeaattee  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  rreedduuccee  ppoovveerrttyy  

iiii..  VVaalluuee  aaddddiittiioonn,,  pprroodduuccttiivviittyy  ggrroowwtthh  aanndd  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ffoooodd  sseeccuurriittyy  

iiiiii..  DDeelliivveerryy  ooff  ccoorree  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviicceess  kkeeyy  aammoonngg  tthheemm  bbeeiinngg  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  sseewweerraaggee  sseerrvviicceess,,  iimmpprroovveedd  aacccceessss  ttoo  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn,,  eeaarrllyy  

cchhiillddhhoooodd  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthhccaarree  aanndd  sskkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammmmeess  

iivv..  PPrroommoottiioonn  ooff  ttoouurriissmm  

vv..  IInntteerrvveennttiioonnss  aaiimmeedd  aatt  pprroommoottiinngg  pprrooppeerr  uurrbbaann  ppllaannnniinngg  

vvii..  EEnnhhaanncciinngg  ggoovveerrnnaannccee,,  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess  

vviiii..  CCrreeaattiinngg  aann  eennaabblliinngg  cclliimmaattee    ffoorr  bbuussiinneessss  ggrroowwtthh  iinn  oorrddeerr  ttoo  aattttrraacctt  nneeww  iinnvveessttmmeennttss  

  

66..  DDuurriinngg  tthhiiss  FFYY,,  tthhee  CCoouunnttyy  ffaacceedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  cchhaalllleennggeess  wwhhiillee  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  bbuuddggeett..    

TToo  ssttaarrtt  wwiitthh,,  tthhee  ccoouunnttyy  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  eexxppeerriieennccee  ddeellaayyss  iinn  rreelleeaassee  ooff  iittss  mmoonntthhllyy  eeqquuiittaabbllee  sshhaarree  

bbyy  tthhee  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt,,  oofftteenn  ccrreeaattiinngg  ccaasshh  ffllooww  ccrriissiiss  aanndd  ddeellaayyeedd  ppaayymmeennttss..  OOtthheerr  

cchhaalllleennggeess  iinncclluuddeedd  tthhee  hhuuggee  bbuurrddeenn  ooff  iinnhheerriitteedd  wwaaggee  bbiillll  aanndd  iittss  aatttteennddaanntt  rreeccuurrrreenntt  ccoossttss  tthhaatt  

lleeaavvee  lliimmiitteedd  ssppaaccee  ffoorr  rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonn  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  eeccoonnoommyy  

ccoonnttiinnuueedd  ttoo  eexxppeerriieennccee  sshhoocckkss  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ddrroouugghhttss  aanndd  ootthheerr  wweeaatthheerr--rreellaatteedd  sshhoocckkss  

rreessuullttiinngg  iinn  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  ffoorr  aassssiissttaannccee  iinn  aaffffeecctteedd  aarreeaass  eessppeecciiaallllyy  iinn  NNddeeiiyyaa  aanndd  ootthheerr  

ssuurrrroouunnddiinngg  wwaarrddss  iinn  LLiimmuurruu  SSuubb--ccoouunnttyy  ttoo  ccuusshhiioonn  vvuullnneerraabbllee  hhoouusseehhoollddss..  

  

77..  DDeessppiittee  tthhee  aabboovvee  cchhaalllleennggeess,,  tthhee  ccoouunnttyy  ppeerrffoorrmmeedd  vveerryy  wweellll  aanndd  hhaass  nnooww  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  

ssuubbssttaannttiiaallllyy  iimmpprroovvee  iittss  aabbssoorrppttiioonn  rraatteess  dduuee  ttoo  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  kkeeyy  sseeccttiioonnss  wwiitthhiinn  
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DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreeffoorrmmss  tthhaatt  hhaavvee  ffaasstt  ttrraacckkeedd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss..    

  

FFiissccaall  PPoolliiccyy  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  FFYY  22001155//1166  aanndd  MMTTEEFF  

  

88..  TThhee  bbuuddggeett  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  22001155//1166  FFYY  aanndd  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  aaiimmss  aatt  ssttrriikkiinngg  aann  

aapppprroopprriiaattee  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurree  wwhhiillee  pprroommoottiinngg  ffiissccaall  

ddiisscciipplliinnee..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ppoolliiccyy  aaiimmss  aatt  sshhiiffttiinngg  mmoorree  rreessoouurrcceess  ffrroomm  rreeccuurrrreenntt  ttoo  ccaappiittaall  

iinnvveessttmmeenntt  ttoo  pprroommoottee  wweeaalltthh  ccrreeaattiioonn  aanndd  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  eennhhaannccee  iittss  ffiissccaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  ppuuttttiinngg  eemmpphhaassiiss  oonn  eeffffiicciieennccyy  aanndd  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ppuubblliicc  ssppeennddiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  rreevveennuuee  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

99..  OOnn  rreevveennuuee  rreeffoorrmmss,,  mmuucchh  pprrooggrreessss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  mmaaddee  ttoowwaarrddss  bbrrooaaddeenniinngg  ooff  tthhee  

bbaassee  aanndd  iimmpprroovviinngg  rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  SSoommee  ooff  tthhee  mmeeaassuurreess  iimmpplleemmeenntteedd  rreecceennttllyy  

iinncclluuddee;;  aauuttoommaattiioonn  ooff  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn;;  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  ppaayymmeenntt  ffoorr  sseerrvviicceess  iinnttoo  aa  oonnee  ssttoopp  

sshhoopp  aanndd  rroolllliinngg  oouutt  tthhee  KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  HHuudduummaa  ccaarrdd..  TThhee  MMeeddiiuumm  TTeerrmm  SSttrraatteeggyy,,  tthheerreeffoorree,,  

ffooccuusseess  oonn  ffuurrtthheerr  ddeeeeppeenniinngg  ooff  rreevveennuuee  rreeffoorrmmss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffuurrtthheerr  bbrrooaaddeenn  tthhee  bbaassee,,  rreedduuccee  

ccoommpplliiaannccee  ccoosstt,,  ffaacciilliittaattee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ggrroowwtthh  aanndd  eennhhaannccee  rreevveennuuee  yyiieelldd  aass  ppaarrtt  ooff  mmeeaassuurreess  

ttoo  ssttrreennggtthheenn  rreevveennuuee  eeffffoorrtt..    

  

1100..  TThhee  ssttrraatteeggyy  oonn  rreevveennuuee  mmoobbiilliizzaattiioonn  aaiimmss  ttoo  ggrrooww  rreevveennuueess  iinn  22001177//1188  FFYY..  TToowwaarrddss  

tthhiiss  eenndd,,  tthhee  CCoouunnttyy  TTrreeaassuurryy,,  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aallll  ootthheerr  DDeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  

ssppeecciiffiicc  mmeeaassuurraabbllee  rreevveennuuee  ppoolliicciieess  aanndd  rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffoorrmmss  iinn  tthhee  kkeeyy  aarreeaass,,  

nnaammeellyy::    

  SSiimmpplliiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemmss  aanndd  eennaaccttmmeenntt  ooff  mmooddeerrnn  rreevveennuuee  llaawwss  ffoorr  bbeetttteerr  

ccoommpplliiaannccee  aanndd  eeaassee  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss..  TThhee  CCoouunnttyy  TTrreeaassuurryy  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthheessee  ttoo  tthhee  

CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy  ffoorr  ddeebbaattee  aanndd  eennaaccttmmeenntt..    

  FFuurrtthheerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreevveennuuee  mmooddeerrnniizzaattiioonn  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffoorrmmss  ccoovveerriinngg  

ddiiggiittiizzaattiioonn  ooff  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonnss,,  eennhhaanncceedd  rreessiiddeennttss  rreeccrruuiittmmeenntt  ffoorr  aaddooppttiioonn  ooff  KKiiaammbbuu  

HHuudduummaa  ccaarrdd,,  rroolllliinngg  oouutt  ooff  aann  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraamm,,  ssttrraatteeggiicc  rreevveennuuee  aauuddiittss  aanndd  rriisskk  pprrooffiilliinngg,,  

aanndd  aa  ssiimmpplliiffiieedd  rreeggiimmee  ooff  ppaayymmeennttss  ffoorr  aallll    sseeccttoorrss..  TThheessee  mmeeaassuurreess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  

ssttrreeaammlliinnee  rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssyysstteemmss,,  iimmpprroovvee  eeffffiicciieennccyy  iinn  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  

eennhhaannccee  cciittiizzeenn  sseerrvviicceess,,  tthhuuss  rreedduucciinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  ccoommpplliiaannccee..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ooppeerraattiioonnss  

ooff  tthhee  ccoouunnttyy  DDeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  bbee  ffuullllyy  aauuttoommaatteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  

bboooosstt  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn..  

  EExxppeennddiittuurree  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  bbuuddggeett  pprrooggrraammss;;  tthhee  aaiimm  hheerree  

wwiillll  bbee  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eennttrreenncchhiinngg  ccoommppeetteennccyy  aanndd  iinntteeggrriittyy  aammoonnggsstt  ssttaaffff..  TThhee  

CCoouunnttyy  TTrreeaassuurryy  wwiillll,,  dduurriinngg  tthhee  FFYY  22001155//1166  bbuuddggeett  ppeerriioodd,,  iinnssttiittuuttee  aanndd  ssttrriiccttllyy  eennffoorrccee,,  

aammoonngg  ootthheerrss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess::    

  uunnddeerrttaakkee  aa  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  eexxppeennddiittuurreess  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  rreemmoovvee  eexxppeennddiittuurree  

oovveerrllaappss  aanndd  wwaassttee;;    
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  ddeevveelloopp  iinn  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  FFYY  22001155//1166,,  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eennffoorrcciinngg  ccoosstt  bbeenncchhmmaarrkkss  

ffoorr  pprroojjeeccttss  aanndd  ccoonnssuummaabblleess;;    

  ccoonndduucctt  vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy  aauuddiitt  ffoorr  ccoonnssuummaabblleess  iinn  DDeeppaarrttmmeennttss  oovveerr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  

yyeeaarrss  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  iiff  nneecceessssaarryy;;    
 CCoonndduucctt  eevveerryy  yyeeaarr,,  aatt  lleeaasstt  oonnee  PPuubblliicc  EExxppeennddiittuurree  TTrraacckkiinngg  iinn  aannyy  sseeccttoorr  wwhheerree  

tthheerree  aarree  vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy  ccoonncceerrnnss;  

  eennttrreenncchh  pprrooggrraamm  bbuuddggeett  aanndd  eennffoorrccee  ppeerrffoorrmmaannccee  bbeenncchhmmaarrkkss  ffoorr  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  bbuuddggeett    

  MMaakkee  ffuullllyy  ooppeerraattiioonnaall  tthhee  IInntteeggrraatteedd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  

((IIFFMMIISS))  aass  aann  eenndd--ttoo--eenndd  ttrraannssaaccttiioonn  ppllaattffoorrmm  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ooppeerraattiioonnaalliizzee  ee--

pprrooccuurreemmeenntt  ((tthhee  PPrrooccuurree--ttoo--PPaayy  mmoodduullee))  bbeeffoorree  eenndd  ooff  22001155;;    

  

DDeeffiicciitt  FFiinnaanncciinngg  PPoolliiccyy  

  

1111..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  bboorrrroowwiinngg  ppllaannss  wwiillll  bbee  aanncchhoorreedd  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  ddeebbtt  

mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  bbeeiinngg  ffiinnaalliizzeedd  wwhhiicchh  aaiimmss  aatt  eennssuurriinngg  pprruuddeennccee  wwhhiillee  pprrooccuurriinngg  ddeebbtt..  TThhee  

ssttrraatteeggyy  eennvviissaaggeess  tthhaatt  aannyy  bboorrrroowwiinngg  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddoonnee  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  ccaauuttiioouussllyy,,  lliimmiitteedd  ttoo  

bbaannkkaabbllee  pprroojjeeccttss  aanndd  tthhee  ssttaatteedd  cceeiilliinnggss  iinn  tthhee  ddrraafftt  MMeeddiiuumm--TTeerrmm  DDeebbtt  SSttrraatteeggyy  ppaappeerr  aanndd  wwiillll  

bbee  oonn  ccoonncceessssiioonnaall  tteerrmmss..    

  

MMeeddiiuumm  TTeerrmm  FFiissccaall  FFrraammeewwoorrkk  

  

1122..  OOvveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm,,  ddrriivveenn  bbyy  ccoonnttiinnuueedd  rreeffoorrmmss,,  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

rriissee  bbyy  aabboouutt  1155..22  ppeerrcceenntt  wwhhiillee  oovveerraallll  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ddeecclliinnee  bbyy  aabboouutt  

55  ppeerrcceenntt,,  aalllloowwiinngg  DDeeppaarrttmmeennttaall  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  ttoo  rriissee  ggrraadduuaallllyy..  TThhiiss  rreefflleeccttss  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  iinn  rreeoorriieennttiinngg  eexxppeennddiittuurreess  ffrroomm  rreeccuurrrreenntt  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

iimmpprroovviinngg  tthhee  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  oouurr  rreessoouurrcceess..  
 

RReevveennuuee  PPrroojjeeccttiioonnss    

  

1133..  TThhee  22001155//1166  FFYY  bbuuddggeett  ttaarrggeettss  rreevveennuuee  rreecceeiippttss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshh  1111,,994488..00  MMiilllliioonn..    OOff  

tthheessee,,  iinntteerrnnaallllyy  ggeenneerraatteedd  rreevveennuueess  wwiillll  aammoouunntt  KKsshhss..  33,,887733..66..00  MMiilllliioonn  wwhhiillee  NNaattiioonnaall  

GGoovveerrnnmmeenntt  ttrraannssffeerrss  wwiillll  bbee  KKsshhss..  88,,007744..44  MMiilllliioonn,,  ooff  wwhhiicchh    KKSShh  77,,441122..88    MMiilllliioonn  wwiillll  bbee  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  eeqquuiittaabbllee  sshhaarree  aallllooccaattiioonn  aanndd  KKSShh  666611..66    MMiilllliioonn  wwiillll  bbee  iinn  ffoorrmm  ooff  ccoonnddiittiioonnaall  

ggrraannttss..  TThheessee  ccoonnddiittiioonnaall  ggrraannttss  iinncclluuddee::  

  

                                                                

  TThhiikkaa  LLeevveell  55  

KKsshhss..  MMiilllliioonn  

  

118899..22  

  FFrreeee  mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh  ccaarree  aallllooccaattiioonn  222244..  88  

  LLeeaassiinngg  ooff  mmeeddiiccaall  eeqquuiippmmeenntt  9955..77  

  RRooaadd  MMaaiinntteennaannccee  FFuueell  LLeevvyy  FFuunndd  9944..88  

  CCoommppeennssaattiioonn  ooff  uusseerr  ffeeeess  ffoorrggoonnee  3377..88  

  DDAANNIIDDAA  1199..22  

    



 6 

  

1144..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  AAllllooccaattiioonn  ooff  RReevveennuuee  BBiillll,,  22001155,,  tthhee  ccoouunnttyy  wwiillll  rreecceeiivvee  ootthheerr  

ggrraannttss  ffrroomm  uunnssppeecciiffiieedd  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss  aammoouunnttiinngg  ttoo  KKsshhss..  553377  MMiilllliioonn..  TThhiiss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  

ffaaccttoorreedd  iinn  tthhee  bbuuddggeett  ssiinnccee  tthhee  ffuunnddss  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  pprroojjeeccttss  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  

GGoovveerrnnmmeenntt..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  pprreevviioouuss  aallllooccaattiioonn  ooff  KKsshhss..  114488  MMiilllliioonn  mmeeaanntt  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  FFYY  hhaass  

nnoott  bbeeeenn  ffoorrtthh  ccoommiinngg..    

  

EExxppeennddiittuurree  PPrroojjeeccttiioonnss    

  

1155..  OOvveerraallll  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  FFYY  22001155//1166  wwiillll  aammoouunntt  ttoo  KKsshhss..  1111,,994488..00  MMiilllliioonn,,  ooff  wwhhiicchh  

rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurreess  aammoouunntt  KKsshhss..  77,,997711..00  MMiilllliioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  aammoouunntt  ttoo  

KKsshhss..  33,,997777..00  MMiilllliioonn..  MMoosstt  ooff  tthheessee  ffuunnddss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  ccrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  

ddeevveellooppmmeenntt  iinn  rrooaaddss,,  wwaatteerr,,  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh,,  aaggrriiccuullttuurree,,  ttrraaddee  eettcc..    

  

1166..  AAnn  aaddddiittiioonnaall  ccoonnttiinnggeennccyy  pprroovviissiioonn  ooff  KKSShh..  3355..00  MMiilllliioonn  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhee  FFYY  

22001155//1166  bbuuddggeett  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  uunnsseeeenn  rriisskkss  tthhaatt  mmaayy  aarriissee  aanndd  ffoorr  ddiissaasstteerr//eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee..  

RReefflleeccttiinngg  oonn  tthhee  pprroojjeecctteedd  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  rreevveennuueess,,  tthhee  oovveerraallll  ffiissccaall  bbaallaannccee  iiss  zzeerroo,,  

iimmppllyyiinngg  tthhaatt  tthhee  bbuuddggeett  iiss  ffuullllyy  ffiinnaanncceedd  aanndd  tthheerreeffoorree  bbaallaanncceedd..    

  

  

IIIIII..  KKEEYY  HHIIGGHHLLIIGGHHTTSS  OOFF  TTHHEE  FFYY  22001144//1155  BBUUDDGGEETT  

  

BBaasseedd  oonn  tthheessee  aassssuummppttiioonnss  wwee  hhaavvee  pprreeppaarreedd  aa  bbuuddggeett  ssuummmmaarriizzeedd  aass  ffoolllloowwss::    

TTAABBLLEE  11::  SSUUMMMMAARRYY  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR  22001155//1166  BBUUDDGGEETT  EESSTTIIMMAATTEESS 

  RReeccuurrrreenntt  EExxppeennddiittuurree  KSh. 

RR44006611  CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy  779911,,000000,,000000  

RR44006622  CCoouunnttyy  EExxeeccuuttiivvee  339944,,333377,,000000  

RR44006633  CCoouunnttyy  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  BBooaarrdd  6622,,448888,,000000  

RR44006644  FFiinnaannccee  &&  EEccoonnoommiicc  PPllaannnniinngg  11,,338833,,552200,,337755  

RR44006655  AAddmmiinniissttrraattiioonn  &&  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  448866,,336644,,991122  

RR44006666  AAggrriiccuullttuurree,,  LLiivveessttoocckk  &&  FFiisshheerriieess  337755,,006611,,991177  

RR44006677  WWaatteerr,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  &&  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  220000,,556633,,002288  

RR44006688  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  22,,995511,,885500,,000000  

RR44006699  EEdduuccaattiioonn,,  CCuullttuurree,,  IICCTT  &&  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  449955,,550033,,550011  

RR44007700  YYoouutthh  &&  ssppoorrttss  115500,,004477,,776600  

RR44007711  LLaannddss,,  PPhhyyssiiccaall  PPllaannnniinngg  &&  HHoouussiinngg  113366,,001155,,224488  

RR44007722  TTrraaddee,,  TToouurriissmm,,  IInndduussttrryy  &&  CCoo--OOppeerraattiivvee  116666,,996666,,664444  

RR44007733  RRooaaddss,,  TTrraannssppoorrtt  &&  PPuubblliicc  WWoorrkkss  337777,,330055,,000000  

      TToottaall  ......  KKSShh..  77,,997711,,002233,,338855  

    DDeevveellooppmmeenntt  EExxppeennddiittuurree      

DD44006611  CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy  4444,,884433,,995544  

DD44006622  CCoouunnttyy  EExxeeccuuttiivvee  77,,117755,,000000  

DD44006644  FFiinnaannccee  &&  EEccoonnoommiicc  PPllaannnniinngg  111155,,335500,,000000  
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DD44006655  AAddmmiinniissttrraattiioonn  &&  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  339922,,555533,,441166  

DD44006666  AAggrriiccuullttuurree,,  LLiivveessttoocckk  &&  FFiisshheerriieess  119911,,554477,,774488  

DD44006677  WWaatteerr,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  &&  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  225511,,550000,,000000  

DD44006688  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  886666,,224444,,000000  

DD44006699  EEdduuccaattiioonn,,  CCuullttuurree,,  IICCTT  &&  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  337755,,662266,,998855  

DD44007700  YYoouutthh  &&  ssppoorrttss  338811,,000000,,000000  

DD44007711  LLaannddss,,  PPhhyyssiiccaall  PPllaannnniinngg  &&  HHoouussiinngg  221100,,333399,,550000  

DD44007722  TTrraaddee,,  TToouurriissmm,,  IInndduussttrryy  &&  CCoo--OOppeerraattiivvee  221177,,552266,,994422  

DD44007733  RRooaaddss,,  TTrraannssppoorrtt  &&  PPuubblliicc  WWoorrkkss  992233,,227788,,001177  

    TToottaall  ......  KKSShh..  33,,997766,,998855,,556622  

    GGRRAANNDD  TTOOTTAALL  ......  KKSShh..  1111,,994488,,000088,,994477  

  

  

1177..  CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy;;  SSaavvee  ffoorr  kksshhss..  4444..88  MMiilllliioonn  aallllooccaattiioonn  mmeeaanntt  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss,,  tthhee  CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy’’ss  bbuuddggeett  hhaass  bbeeeenn  ffaaccttoorreedd  aatt  tthhee  sseett  CCRRAA  CCeeiilliinnggss..  

TThhee  CClleerrkk  ttoo  tthhee  AAsssseemmbbllyy  wwiillll  pprreeppaarree  aanndd  ssuubbmmiitt  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  AAsssseemmbbllyy,,  

wwiitthh  aa  ccooppyy  ttoo  CCoouunnttyy  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerr  ffoorr  ffiinnaannccee  aass  sseett  oouutt  iinn  sseeccttiioonn  112299((33))  ooff  

tthhee  PPFFMM  AAcctt..    

  

1188..  CCoouunnttyy  EExxeeccuuttiivvee  &&  CCoouunnttyy  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  BBooaarrdd;;  TThhee  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  CCoouunnttyy  

EExxeeccuuttiivvee  aanndd  CCoouunnttyy  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  BBooaarrdd  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  ffaaccttoorreedd  ttoo  rreemmaaiinn  wwiitthhiinn  tthhee  CCRRAA  

cceeiilliinngg  ooff  KKSShh..  446644  MMiilllliioonn..  TThhee  aammoouunntt  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  ddoonnaattiioonnss  kkiittttyy  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  KKSShh..  77..22  

MMiilllliioonn..    TThhee  CCoouunnttyy  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  BBooaarrdd  hhaass  bbeeeenn  aallllooccaatteedd  aa  ttoottaall  ooff  KKSShh..  6622..55  MMiilllliioonn  

  

1199..  AAddmmiinniissttrraattiioonn  &&  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee;;    AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ffuunndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

pprroojjeeccttss  aammoonnggsstt  ootthheerrss::  

  

  KKSShh..  110000..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoouunnttyy  WWiiddee  IInntteeggrraatteedd  IICCTT  ccoovveerriinngg  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt,,  

IInnvveennttoorryy  MMaannaaggeemmeenntt,,  HHuummaann  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeemmeenntt,,  EEnntteerrpprriissee  AAsssseett  

MMaannaaggeemmeenntt,,  RReeaall  EEssttaattee  aanndd  LLaanndd  MMaannaaggeemmeenntt,,  CCoouunnttyy  PPeerrffoorrmmaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  

iinncclluuddiinngg  SSttrraatteeggyy  MMaannaaggeemmeenntt,,  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn,,  GGoovveerrnnaannccee  &&  CCoommpplliiaannccee;;  

  KKSShh..  2200..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  GGoovveerrnnoorr’’ss  HHoouussee  wwhhiicchh  iiss  aann  eennttiittlleemmeenntt;;  

  KKSShh..  112200..00  MMiilllliioonn  ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  VVeehhiicclleess;;  

  KKSShh..  5500..00  MMiilllliioonn  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  wwiinngg  aatt  KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  

HHeeaaddqquuaarrtteerrss;;  

  KKSShh..  110022..66  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  SSuubb--CCoouunnttyy  OOffffiicceess::  JJuujjaa,,  RRuuiirruu,,  GGiitthhuunngguurrii,,  

KKaabbeettee,,  LLaarrii,,  GGaattuunndduu  NNoorrtthh,,  GGaattuunndduu  SSoouutthh;;  

  KKSShh..  110088..00  MMiilllliioonn  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  MMeeddiiccaall  IInnssuurraannccee  SScchheemmee  ffoorr  CCoouunnttyy  EEmmppllooyyeeeess..  

 
20. FFiinnaannccee  &&  EEccoonnoommiicc  PPllaannnniinngg;;  AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddeess:: 
 

  KKSShh..  110000..00  MMiilllliioonn  ffoorr  HHoouussiinngg  LLooaannss//MMoorrttggaaggee  ttoo  PPuubblliicc  SSeerrvvaannttss  aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee;;    

  KKSShh..  3355..00  MMiilllliioonn  ffoorr  EEmmeerrggeennccyy  FFuunndd  ttoopp  uupp;;    
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  KKSShh..  221100..00  MMiilllliioonn  ffoorr    RReevveennuuee  ssyysstteemmss  aanndd  rreevveennuuee  eennhhaanncceemmeenntt;;    

  KKSShh..  3300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  LLAASSDDAAPP  pprroojjeeccttss;;  

  KKSShh..  5577..55  MMiilllliioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  VVaalluuaattiioonn  rroollll;;  

  KKSShh..  3300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  cciivviicc  eedduuccaattiioonn  aanndd  ootthheerr  aawwaarreenneessss  

ccaammppaaiiggnnss;;  

  KKSShh..  1155..55  MMiilllliioonn  iinntteerr--ggoovveerrnnmmeennttaall  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  ffuunnccttiioonnss;;  

  KKSShh..  2200..00  MMiilllliioonn  RReevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffoorrmmss;;  

  KKSShh..  3300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  GGrraattuuiittyy  ttoo  ccoonnttrraaccttuuaall  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn  ppaayymmeennttss;;  

  KKSShh..  66..00  MMiilllliioonn  GGrroouupp  PPeerrssoonnaall  AAcccciiddeenntt  ((GGPPAA))  iinnssuurraannccee  ccoovveerr  ffoorr  eemmppllooyyeeeess..  

 
2211..  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess;;  AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddee::  

 

  KKSShh..  446600..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  LLeevveell  44  HHoossppiittaallss  iinn  LLaarrii,,  KKiikkuuyyuu,,  WWaannggiiggee//KKaabbeettee,,  

TTiiggoonnii;;      

  KKSShh..  6600..00  MMiilllliioonn  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbiioo  ddiiggeesstteerrss  iinn  GGaattuunndduu,,  TThhiikkaa,,  TTiiggoonnii  aanndd  KKiiaammbbuu;;      

  KKSShh..  333300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  FFaacciilliittyy  IImmpprroovveemmeenntt  FFuunndd;;    

  KKSShh..  228855..55  MMiilllliioonn  ffoorr  SSppeecciiaalliizzeedd  mmaatteerriiaall  aanndd  ssuupppplliieess  iinncclluuddiinngg  mmeeddiiccaall  ddrruuggss  ffoorr  bbootthh  

ccuurraattiivvee  aanndd  pprreevveennttiivvee  sseerrvviicceess;;    

  KKSShh..  8855..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  SSppeecciiaalliisseedd  PPllaanntt,,  EEqquuiippmmeenntt  aanndd  MMaacchhiinneerryy;;    

  KKSShh..  3355..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  AAmmbbuullaanncceess;;    

  KKSShh..  2255..00  MMiilllliioonn  ffoorr  RReeffuurrbbiisshhmmeenntt  ooff  ooffffiicceess;;  

  KKSShh..  1122..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  MMoottoorr  vveehhiicclleess;;  

  KKSShh..  118899..22  MMiilllliioonn  CCoonnddiittiioonnaall  ggrraanntt  ttoo  TThhiikkaa  lleevveell  55;;  

  KKSShh..  113300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  HHSSSSFF  &&  DDAANNIIDDAA  GGrraannttss..  

  

22. AAggrriiccuullttuurree,,  LLiivveessttoocckk  &&  ffiisshheerriieess;;  AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddeess:: 
 

  KKSShh..  88..00  MMiilllliioonn  ffoorr  ffoooodd  sseeccuurriittyy  iinniittiiaattiivveess;;  

  KKSShh..  88..00  MMiilllliioonn  ffoorr  WWaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  ffoorr  ggrreeeennhhoouusseess;;  

  KKSShh..  77..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPrroommoottiioonn  ooff  hhiigghh  vvaalluuee  ccrrooppss  ssuucchh  aass  sstteevviiaa,,  ssooyyaa  aanndd  ssuunnfflloowweerr;;    

  KKSShh..  2211..00  MMiilllliioonn  ffoorr  WWaarruuhhiiuu  iinnffrraassttrruuccttuurree  iimmpprroovveemmeenntt,,  EEnntteerrpprriissee  ddeevveellooppmmeenntt,,  

eemmbbrryyoo  ttrraannssffeerr  llaabbss,,  ssmmaarrtt  cclliimmaattee,,  ssooiill  tteessttiinngg  aanndd  aaggrriiccuullttuurree  rreessoouurrccee  cceenntteerr;;  

  KKsshhss  6600..55  mmiilllliioonn  ffoorr  IIrrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss;;  KKaammwwaammbbaa,,  MMaatthhuurrii  ,,  aanndd  GGaattoonnggoorraa  iinnttaakkee  aanndd  

mmaaiinn  lliinnee;;    

  KKSShh..  99..00  MMiilllliioonn  ffoorr  VVaalluuee  aaddddiittiioonn  aanndd  aaggrriibbuussiinneessss  aatt  GGaattuunndduu  &&  GGiitthhuunngguurrii  BBaannaannaa  

ccoolllleeccttiioonn  cceennttrreess;;    

  KKSShh..  1133..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPaasstteeuurriizzeerr  aatt  KKiiaammbbaaaa  DDaaiirryy;;  

  KKSShh..  1166..55  MMiilllliioonn  ffoorr  mmiillkk  ccoooolleerrss  aatt  BBiibbiirriioonnii,,  NNggeewwaa  aanndd  ggiitthhiiggaa  wwaarrddss;;  

  KKSShh..  44..00  MMiilllliioonn  ffoorr  LLooccaall  PPoouullttrryy  vvaalluuee  cchhaaiinn  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddaaiirryy  ggooaattss;;  

  KKSShh..  55..00  MMiilllliioonn  ffoorr  LLiivveessttoocckk  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll;;  

  KKSShh..  11..00  MMiilllliioonn  ffoorr  BBeeee  hhoouusseess;;    

  KKSShh..  88..55  MMiilllliioonn  ffoorr    ffiisshh  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess;;    
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  KKSShh..  1111..00  MMiilllliioonn  ffoorr  RRaabbiieess  ccoonnttrrooll,,  vvaacccciinneess  aanndd  sseerraa;;    

  KKsshhss..  1100  MMiilllliioonn  ssttaarrtt  ccaappiittaall  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aanniimmaall  ffeeeeddss  ffaaccttoorryy..  

  

2233..  WWaatteerr,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  &&  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess;;  AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddeess::  

  

  KKSShh..3300  MMiilllliioonn  ffoorr  EExxppaannssiioonn  ooff  tthhee  ppiilloott  pphhaassee  ooff  KKaannggookkii  SSaanniittaarryy  llaannddffiillll  ffaacciilliittyy  aanndd  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  dduummppssiitteess  aatt  RRuuiirruu,,  KKiiaammbbaaaa  aanndd  GGiitthhuunngguurrii  SSuubb--CCoouunnttiieess;;  

  KKSShh..  2200..00  MMiilllliioonn  ffoorr  DDeessiiggnn  aanndd  eexxtteennssiioonn  ooff  sseewweerr  lliinnee;;    

  KKSShh..  8800  MMiilllliioonn  ffoorr  LLaayyiinngg  5500  KKmm  ooff  aassssoorrtteedd  ppiippeelliinneess  ttoo  iinnccrreeaassee  wwaatteerr  ccoovveerraaggee  iinn  tthhee  

CCoouunnttyy;;    

  KKSShh..1133..55  MMiilllliioonn  ffoorr  DDrriilllliinngg  aanndd  eeqquuiippppiinngg  BBoorreehhoolleess  aanndd  ccoonnssttrruuccttiinngg  SStteeeell  PPllaattffoorrmmss;;    

  KKSShh..4400..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  IInnttaakkeess,,  SSttoorraaggee  ttaannkkss  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  WWaatteerr  

ppuurriiffiiccaattiioonn  ssyysstteemmss;;    

  KKSShh..  2255..00  MMiilllliioonn  ffoorr  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  llaanndd  ffoorr  ppiippee  wwaayylleeaavveess,,  wwaatteerr  ffaacciilliittiieess  aanndd  LLaannddffiillll;;    

  KKSShh..  2244..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  aa  SSkkiipp  LLooaaddeerr;;    

  KKSShh..  1100  MMiilllliioonn  ffoorr  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  ppllaannttiinngg  ttrreeee  sseeeeddlliinnggss,,  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ttrreeee  

nnuurrsseerriieess,,  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  &&  bbeeaauuttiiffyyiinngg  ooff  ttoowwnnss..  

  

2244..  LLaannddss,,  PPhhyyssiiccaall  PPllaannnniinngg  &&  HHoouussiinngg;;  TThhee  AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddeess::  

  

  KKSShh..  1155..00  MMiilllliioonn  ffoorr  MMaaiinntteennaannccee  CCoouunnttyy  hhoouusseess  ((ggeenneerraall  ppaaiinnttiinngg  aanndd  mmiinnoorr  

rreehhaabbiilliittaattiioonnss));;    

  KKSShh..  1122..33  MMiilllliioonn  ffoorr  FFllaagg    ppoossttiinngg  ooff  ppuubblliicc  uuttiilliittyy  --  ddeemmoolliittiioonn  mmaacchhiinnee  ((bbuullllddoozzeerr));;  

  KKSShh..  5500..00  MMiilllliioonn  ffoorr    RReeffuurrbbiisshhmmeenntt  ooff  FFoorrmmeerr  RReedd  NNoovvaa  HHootteell  ttoo  sseerrvvee  aass  ppllaannnniinngg  HHQQ  

ooffffiicceess,,  aaccccoommmmooddaattee  KKiiaammbbuu  SSuubb--ccoouunnttyy  ooffffiicceerrss  aanndd  bbaannkkiinngg  hhaallll  ffoorr  FFiinnaannccee  aanndd  

eeccoonnoommiicc  PPllaannnniinngg;;    

  KKsshhss  4400..00    MMiilllliioonn  ffoorr    pprreeppaarraattiioonn  ooff  UUrrbbaann  IInntteeggrraatteedd  PPllaannss  ffoorr  55  TToowwnnss  nnaammeellyy  

KKiiaammbbuu,,  GGiitthhuunngguurrii,,  WWaannggiiggee,,  GGaattuunndduu  aanndd  KKiimmeennddee  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  mmaajjoorr  aauuddiittss  ooff  

bbuuiillddiinnggss  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttyy;;    

  KKsshhss  2200..00    MMiilllliioonn  ttoowwaarrddss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  UUrrbbaann  RReenneewwaall  PPoolliiccyy  aanndd  mmooddeellss  ffoorr  CCoouunnttyy  

hhoouussiinngg  SSttoocckk;;      

  KKSShh..  3377..00  MMiilllliioonn  ttoo  bbee  uuttiilliisseedd  bbyy    LLaanndd  SSuurrvveeyy  ffoorr  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  ((ssuucchh  sseettttiinngg  uupp  ooff  

LLaanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm,,  SSeettttiinngg  uupp  ooff  22  hhiigghhllyy  eeqquuiippppeedd  GGIISS  llaabbss,,  aanndd  LLaanndd  BBaannkkiinngg  

ffoorr  kkeeyy  ppuubblliicc  uuttiilliittyy  iinnvveessttmmeennttss..  

 
2255..  RRooaaddss,,  TTrraannssppoorrtt  &&  PPuubblliicc  WWoorrkkss;;  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aaiimmss  ttoo  ttaarrmmaacc  aabboouutt  225500  kkmm  ooff  

rrooaadd  nneettwwoorrkk  uussiinngg  tthhee  llooww  vvoolluummee  sseeaall  tteecchhnnoollooggyy,,  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm,,  aass  iitt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ggrraaddee  

rruurraall  aacccceessss  rrooaaddss..  TThhiiss  wwiillll  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh    ccoonnttrraacctt  ddeessiiggnn  aanndd  wwiitthhiinn  aa  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  

eennssuurreess  tthhee  ccoouunnttyy  ggeettss  vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy  oonn  iittss  iinnffrraassttrruuccttuurraall  ddeevveellooppmmeennttss..    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  

aallllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  22001155//1166  FFYY  iinncclluuddeess::  

  

  KKSShh  444400..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoommpplleettiioonn  ooff  oonnggooiinngg  NNdduummbbeerrii  --GGiitthhuunngguurrii  RRooaadd  PPrroojjeecctt,,    

GGiitthhuunngguurrii  CCBBDD  RRooaaddss  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  llooww  vvoolluummee  sseeaall  ttaarrmmaacc  rrooaaddss;;    
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  KKsshhss  224400..00  MMiilllliioonn  ffoorr  IImmpprroovveemmeenntt  ooff      rruurraall  aacccceessss  rrooaaddss;;      

  KKsshhss..  2200..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPrrooppoosseedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  mmoottoorraabbllee  bbrriiddggeess  ssuucchh  aass  RRuuiirruu  

DDaamm  BBrriiddggee,,  GGiitthhoonnggoo  GGiitthhiioorroo  bbrriiddggee,,  GGiitthhoobbookkoonnii  BBrriiddggee  aanndd  44NNoo  FFoooott  bbrriiddggeess;;    

  KKSShh..  1155..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttoorrmm  wwaatteerr  ddrraaiinnss  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  eexxiissttiinngg  oonneess;;    

  KKSShh..  7700..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  bbuuss  ppaarrkkss  ii..ee..  GGiitthhuurraaii,,  RRuuiirruu,,  JJuujjaa  aanndd  KKiiaammbbuu;;  

aanndd;;  

  HHiigghh  MMaasstt  fflloooodd  LLiigghhttss,,    KKSShh..  4400..88  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ffiirree  ssttaattiioonnss  aatt  KKiikkuuyyuu  aanndd  

GGiitthhuunngguurrii;;  RReennoovvaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ffiirree  ooffffiicceess  aatt  TThhiikkaa,,  GGaattuunndduu  SSoouutthh  aanndd  RRuuiirruu;;  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eelleevvaatteedd  WWaatteerr  RReesseerrvvooiirrss  aanndd  CCoommpplleettiioonn  ooff  LLiimmuurruu  &&  KKiiaammbbuu  FFiirree  

SSttaattiioonnss;;    

  KKSShh  1100..55  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooffMMoottoorr  CCyycclleess  aanndd  DDoouubbllee  CCaabb  PPiicckkuupp  ffoorr  ffiirree,,  ttrraannssppoorrtt  

&&  rrooaadd  ddiirreeccttoorraatteess;;    

  KKSShh..  5577..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  nneeww  GGrraaddeerr,,    EExxccaavvaattoorr,,  aa  TTiippppeerr,,  aa  wwaatteerr  bboowwsseerr    aanndd  

aa  mmaann  lliifftt  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssttrreeeettss  aanndd  hhiigghh  mmaassttss  iinn  tthhee  CCoouunnttyy;;    

  KKSShh..  3300  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  DDeeppaarrttmmeennttaall  HHeeaaddqquuaarrtteerrss..    

  

2266..  EEdduuccaattiioonn,,  CCuullttuurree,,  IICCTT  &&  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess;;  TToo  aaddddrreessss  tthhee  pplliigghhtt  ooff  tthhee  lleessss  

ddiissaaddvvaannttaaggeedd  iinn  ssoocciieettyy,,  ccoommbbaatt  ppoovveerrttyy,,  aanndd  pprroommoottee  eeqquuiittyy,,  aallllooccaattiioonn  ttoo  tthhee  tthhee  sscchhooooll  

ffeeeeddiinngg  pprrooggrraammmmee  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaasseedd  ttoo  KKsshhss..  5500..00  MMiilllliioonn..    BBuurrssaarryy  aallllooccaattiioonn  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  

iinnccrreeaasseedd  ttoo  KKsshhss..  115500..  00  MMiilllliioonn..  OOtthheerr  aallllooccaattiioonnss  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddee::  

  KKSShh  110000..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  PPoollyytteecchhnniiccss;;    

  KKSShh  4400..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  EECCDDEE  cceennttrreess;;    

  KKSShh..  1100..00  MMiilllliioonn  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  LLiibbrraarriieess;;    

  KKSShh..  2255..00  MMiilllliioonn  ffoorr  RReeffuurrbbiisshhmmeenntt  ooff  SSoocciiaall  hhaallllss,,  PPoollyytteecchhnniiccss  &&  EECCDDEE’’SS;;    

  KKSShh..  2255..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  PPoollyytteecchhnniiccss  &&  EECCDDEESS;;    

  KKSShh  2233..66  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoouunnttyy  wwiiddee  pprroommoottiioonn  ooff  ccuullttuurraall  eevveennttss  --  MMwwoommbbookkoo  pprroommoottiioonn,,  

MMiissss  WWoorrlldd  KKiiaammbbuu,,  MMiissss  DDiissaabbiilliittyy,,  ssaanniittaarryy  ppaaddss,,  SSuuppppoorrtt  ffoorr  ddeessttiittuuttee  ffaammiilliieess;;  eettcc..  

 KKSShh..  114400..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  IICCTT  nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  EEqquuiippmmeenntt::  

LLAANN,,  WWAANN  aanndd  rreenneewwaall  ooff  lliicceenncceess..   
 

27. YYoouutthh,,  SSppoorrttss  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonnss;;  TThhee  AAllllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddeess:: 
 

  KKSShh..  110000..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  KKiirriiggiittii  SSttaaddiiuumm  PPhhaassee  22;;    

  KKSShh..  44..00  MMiilllliioonn  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  mmooddeerrnn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eeqquuiippmmeenntt;;    

  KKSShh..  3300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  UUppggrraaddee  aanndd  ffaacceelliifftt  ooff  RRuuiirruu  SSttaaddiiuumm;;      

  KKSShh  3300..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ffuullllyy  pplleeddggeedd  YYoouutthh  MMuussiicc  SSttuuddiioo  ((BBuuiillddiinngg  aanndd  

EEqquuiippmmeenntt));;    

  KKSShh..  1100..00  MMiilllliioonn  ffoorr  YYoouutthh  EEmmppoowweerrmmeenntt,,  mmeennttoorrsshhiipp  &&  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg;;    

  KKSShh..  55..00  MMiilllliioonn  ffoorr  KKiiaammbbuu  YYoouutthh  WWeeeekk  aaccttiivviittiieess  &&  eevveennttss;;    

  KKiiaammbbuu  YYoouutthh,,  WWoommeenn  aanndd  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittyy  EEnntteerrpprriissee  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  KKsshhss  

110000..00  MMiilllliioonn;;  

  KKSShh..  2211..00  MMiilllliioonn  YYoouutthh  DDeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss::  TThheessee  iinncclluuddee;;  CCoouunnttyy  TTaalleenntt  SShhoowwss  

//YYoouutthh  FFeessttiivvaallss,,  KKiiaammbbuu  IIkkoo  TTaalleenntt,,  YYoouutthh  ttrraaddee  FFaaiirr,,    YYoouutthh  aasssseett  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  



 11 

ggrraanntt  ssuuppppoorrtt,,    DDrruugg  aanndd  ssuubbssttaannccee  aabbuussee  pprreevveennttiioonn  pprrooggrraamm,,    CCoouunnttyy  YYoouutthh  BBooddaa  

BBooddaa  ssaaffeettyy  ttrraaiinniinngg  aanndd  ssuuppppoorrtt;;    

  KKSShh..  7744..00  MMiilllliioonn  ffoorr  SSppoorrttss  DDeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss::  AAccttiivviittiieess  uunnddeerr  tthhiiss  aallllooccaattiioonn  

iinncclluuddeess;;  KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  CChhaammppiioonnss  CCuupp,,    KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  SSoocccceerr  MMaasshhiinnaannii  LLeeaagguuee,,    

KKiiaammbbuu  ccoouunnttyy  BBooxxiinngg  LLeeaagguuee,,  PPuurrcchhaassee  ooff  SSppoorrttss  eeqquuiippmmeenntt,,  MMaarrttiiaall  AArrttss  TToouurrnnaammeenntt  

aanndd  TTrraaiinniinngg,,  RRoowwiinngg  aanndd  CCaannooeeiinngg  CCoommppeettiittiioonn,,  DDrraauugghhttss  aanndd  DDaarrttss  CCoommppeettiittiioonn,,  

KKiiaammbbuu  CCyycclliinngg  aanndd  SSkkaattiinngg  CCoommppeettiittiioonn,,  KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  VVoolllleeyybbaallll  cchhaammppiioonnsshhiippss,,  

KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  aatthhlleettiiccss  ttoouurrnnaammeennttss//mmaarraatthhoonnss,,  KKiiaammbbuu  CCoouunnttyy  AALLLLSSTTAARRSS  FFCC,,  

KKiiaammbbuu  CChheessss  TToouurrnnaammeennttss,,  KKiiaammbbuu  CCrriicckkeett  TToouurrnnaammeennttss,,  KKiiaammbbuu  IInnddoooorr  ppooooll  

TToouurrnnaammeennttss,,  KKiiaammbbuu  BBaasskkeettbbaallll  CChhaammppiioonnss,,  KKiiaammbbuu  HHaannddbbaallll  CChhaammppiioonnss,,  KKiiaammbbuu  77ss  

RRuuggbbyy  ,,  KKiiaammbbuu  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittyy  SSppoorrttss  DDaayy,,  aanndd  KKIICCOOSSCCAA..  

 
2288..  TTrraaddee,,  TToouurriissmm,,  IInndduussttrryy  &&  CCoo--OOppeerraattiivvee;;  TThhee  ccoouunnttyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iimmpprroovviinngg  iittss  

eeccoonnoommyy  tthhrroouugghh  pprroommoottiinngg  ttoouurriissmm  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  aallllooccaattiioonn  ffoorr  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  iinncclluuddeess::  

  

  KKSShh..  112200..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  mmaarrkkeettss  aanndd  mmooddeerrnn  KKiioosskkss  iinn  TThhiikkaa  aanndd  KKiiaammbbuu;;    

  KKSShh..  88..00    MMiilllliioonn  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  JJuuaakkaallii  aanndd  BBooddaa  BBooddaa  sshheeddss;;    

  KKSShh..  1177..00  MMiilllliioonn  ffoorr  RReeffuurrbbiisshhmmeenntt  ooff    JJuuaakkaallii  aanndd  BBooddaa  BBooddaa    sshheeddss;;    

  KKSShh..  55..00  MMiilllliioonn  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  hheerriittaaggee  cceennttrreess;;  aanndd    

  KKSShh..  5500..00  MMiilllliioonn  TToouurriissmm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ooff  ttoouurriissmm  ssiitteess  aatt    aatt  1144  ffaallllss,,  

MMiissss  TToouurriissmm  KKiiaammbbuu,,  aanndd  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ffoorruumm..  

  

IIVV..  AADDHHEERREENNCCEE  TTOO  FFIISSCCAALL  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  

  

2299..  TThhee  CCoouunnttyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aaddhheerreennccee  ooff  ffiissccaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  pprriinncciipplleess  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  

PPuubblliicc  FFiinnaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22001122..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  hhaavvee  eennssuurreedd;;  

  

ii))..  AAttttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  rraattiioo  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  rreeccuurrrreenntt  ooff  aatt  lleeaasstt  3300::7700  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  

ssoo  tthhaatt  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurree  ddooeess  nnoott  ccrroowwdd  oouutt  ddeevveellooppmmeenntt..  IInn  tthhee  FFYY  22001155//1166  tthhee  

ttoottaall  ccoouunnttyy  aallllooccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  KKSShh..  33,,997777..00  MMiilllliioonn  oorr  3333..11  ppeerrcceenntt  ooff  ttoottaall  

eexxppeennddiittuurree..  TThhee  ttoottaall  aallllooccaattiioonn  ffoorr  rreeccuurrrreenntt  eexxppeennddiittuurree  iiss  KKSShh..  77,,997711..00  MMiilllliioonn  oorr  6666..99  

ppeerrcceenntt  ooff  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree..  TThhee  aallllooccaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennddiittuurree  iiss  tthheerreeffoorree  

aabboovvee  tthhee  3300  ppeerrcceenntt  mmiinniimmuumm  sseett  oouutt  iinn  llaaww..    OOvveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm,,  tthhee  ccoouunnttyy  wwiillll  

eennssuurree  tthhaatt  tthheessee  rraattiioo  iinnccrreeaassee  iinn  lliinnee  wwiitthh  eexxppaannddeedd  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  

wwiitthh  tthhee  llaaww..  

  

iiii))..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  ccoouunnttyy  wwiillll  rraattiioonnaalliizzee  tthhee  wwaaggee  bbiillll  oonnccee  tthhee  PPFFMM  rreegguullaattiioonnss  aarree  

ffiinnaalliizzeedd  aass  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  llaaww..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ppuutt  iinn  ppllaaccee  

mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwaaggee  bbiillll..  OOvveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  

ppeerriioodd,,  nneeww  eemmppllooyymmeenntt  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  kkeeyy  aarreeaass  bbaasseedd  oonn  ssppeecciiffiicc  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

iiiiii))..  TThhee  22001155//1166  bbuuddggeett  ddooeess  nnoott  eennvviissaaggee  aannyy  bboorrrroowwiinngg..  TThhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aallllooccaattiinngg  

bboorrrroowweedd  ffuunnddss  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ssppeennddiinngg  ddooeess  nnoott  tthheerreeffoorree  aarriissee..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  
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mmeeddiiuumm  tteerrmm,,  tthhee  ccoouunnttyy  mmaayy  bboorrrrooww  oonn  ccoonncceessssiioonnaall  tteerrmmss  aanndd  aannyy  bboorrrroowweedd  ffuunnddss  

wwiillll  bbee  ppuutt  ttoo  pprrooppeerr  uussee  oonn  ccaappiittaall  pprroojjeeccttss  aanndd  wwiillll  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  sseett  cceeiilliinnggss..  

  

iivv))..  TThhee  ccoouunnttyy  hhaass  eennssuurreedd  tthhaatt  aallll  ffiissccaall  rriisskkss  wwiillll  bbee  mmaannaaggeedd  pprruuddeennttllyy..  IItt  hhaass  iimmpprroovveedd  

iittss  rreevveennuuee  pprroojjeeccttiioonn  ffoorreeccaassttss,,wwiillll  rreegguullaarrllyy  rreevviieeww  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  iittss  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  

tthhee  bbuuddggeett..  AA  ddeettaaiilleedd  AAnnnneexx  oonn  tthhee  SSppeecciiffiicc  FFiissccaall  RRiisskkss  iiss  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd  aass  ppaarrtt  ooff  

tthhee  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraatteeggyy  PPaappeerr  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  ssoooonn  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  AAsssseemmbbllyy..  

EEvveerryy  yyeeaarr,,  aa  CCoonnttiinnggeennccyy  pprroovviissiioonn  ooff  aatt  lleeaasstt  KKsshhss..  5500  MMiilllliioonn  wwiillll  bbee  ffaaccttoorreedd  iinn  tthhee  

bbuuddggeett  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  uurrggeenntt  aanndd  uunnffoorreesseeeenn  nneeeeddss....    

  

vv))..  OOnn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  rreeaassoonnaabbllee  ddeeggrreeee  ooff  pprreeddiiccttaabbiilliittyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

lleevveell  ooff  ffeeeess  aanndd  cchhaarrggeess,,  tthhee  ccoouunnttyy  hhaass  ssiimmpplliiffiieedd  aanndd  mmooddeerrnniizzeedd  ppaayymmeennttss..  AA  rreevviieeww  

ooff  tthhee  FFiinnaannccee  AAcctt  aanndd  ootthheerr  rreevveennuuee  llaawwss  wwiillll  ccoommmmeennccee  sshhoorrttllyy..  TThheessee  rreeffoorrmmss  aarree  

iinntteennddeedd  ttoo  lloocckk  iinn  pprreeddiiccttaabbiilliittyy  aanndd  eennhhaannccee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ssyysstteemm..    
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Annex III: 

MEMORANDUM BY THE COUNTY EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER FOR FINANCE 
ON THE RESOLUTIONS ADOPTED BY THE COUNTY ASSEMBLY ON 2015 BUDGET 
ESTIMATES 

Section 130(1)(iii) of the Public Finance Management Act, 2012 prescribes that the Cabinet 

Executive Committee Member for  finance shall submit a memorandum to the county 

assembly explaining how the resolutions adopted by the county assembly on the budget 

estimates have been taken into account while finalizing the budget for a given financial year.  

The purpose of this note therefore is to brief the County Assembly on the extent to which 

the resolutions were taken on board and the reasons thereof, towards which end I would 

like to state as follows:. 

 

The County Treasury in liaison with respective Departments has to a large extent ensured 

that the recommendations of the County Assembly were taken on board when finalizing the 

Budget. In particular, bursary allocation has been given enhanced funding and mortgage for 

staff of the county assembly has been factored together with that of other employees and 

captured under the Finance & Economic Planning ceiling for administration purposes.  

The County Treasury adjusted the ceilings of Departments and county entities based on the 

guidance from the County Executive Committee, Commission on revenue Allocation (CRA) 

and used the recommendations of the County Assembly to develop the final ceilings for the 

FY 2015/16 Budget Estimates. The County Treasury also critically reviewed the 

submissions from Departments, and where necessary, made reallocations from less 

productive areas. The resultant savings were directed towards high priority areas within or 

across Departments as recommended by the County Assembly.  Table 1 below provides a 

comparison of the final Budget Estimates. 

 

Table 1: Comparison of County Assembly Recommendations and Draft Budget 

Estimates 

Vote Title 

Net Ceiling  

(with County 

Assembly 

recommendatio

ns)-Kshs. Million 

2015/16 Draft 

Budget Estimates-

Kshs. Million 

Deviation-

Kshs. Million Remarks 

4061 County Assembly      1,130.3           835.8        (294.5)  Adjustments made to 
adhere to CRA ceilings 
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4062 County Executive 

         436.2           401.5          (34.7) 

Adjustments To adhere to 

CRA ceilings 

 

4063 County Public 

Service Board 

           35.0             62.5            27.5  

Adjustments To adhere to 

CRA ceilings 

 

4064 Finance & Economic 

Planning 

     1,015.1       1,498.9          483.8  

 Increased to cater for 

Mortgage for County Staff: 

KSh 100 Million, Revenue 

System (7% commission) 

210 Million, Apportioned 

Personnel Emoluments 

previously factored in 

other votes 

 

4065 Administration & 

Public Service 

         718.9           878.9          160.0  

Increased by Kshs.100 

Million to cater for County 

Integrated ICT system for 

management of county 

operations  and alsoto 

provide for Medical 

Insurance scheme for 

county staff at KShs. 108 

Million only  48 Million had 

been provisioned in 

CFSP. 

4066 Agriculture, Livestock 

& Fisheries          584.6           566.6          (18.0) 

 Austerity Measures 

4067 Water, Environment & 

Natural Resources 

         429.4           452.1            22.7  

Increased to cater for 

Personnel Emoluments  

factored previously in 

other votes 

4068 Health Services 

     3,623.5       3,818.1          194.6  

 Increased to cater for 

Conditional grant to Thika 

Level 5 KSh 189 Million 

previously factored at a 

lower amount than in the 

current CARA Bill 

4069 Education, Culture, 

ICT & Social Services 

         850.1           871.1            21.0  

Increased to cater for 

 Bursary fund allocation in 

line with county assembly 

recommendation, and 

also school feeding 

program allocation 
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4070 Youth & sports          531.8           531.1            (0.7)   

4071 Lands, Physical 

Planning & Housing          346.4           346.4                 -    

 Consistent with the CFSP 

4072 Trade, Tourism, 

Industry & Co-Operative 

         364.5           384.5            20.0  

 Increased allocation to 

cater for tourism 

promotion and 

development 

4073 Roads, Transport & 

Public Works      1,301.9       1,300.6            (1.4) 

 Broadly consistent 

TOTAL ... KShs.    11,367.7     11,948.0          580.4    

 

 

 

  
 

THE COUNTY TREASURY 
APRIL 2015 


