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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  AANNDD  BBAACCKKGGRROONNDD  
  
AA::  BBaacckkggrroouunndd  
  
11..  TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  KKeennyyaann  eeccoonnoommyy  ddeetteerriioorraatteedd  mmaarrkkeeddllyy  iinn  tthhee  11998800ss  
aanndd  11999900ss,,  wwiitthh  ggrroowwtthh  ffaalllliinngg  bbeellooww  iittss  ppootteennttiiaall..  AA  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  
tthhiiss  ppoooorr  ppeerrffoorrmmaannccee,,  iinncclluuddiinngg  eexxtteerrnnaall  sshhoocckkss  aanndd  bbrrooaadd--bbaasseedd  ddeecclliinnee  iinn  
pprroodduuccttiivviittyy  ooff  iinnvveessttmmeennttss,,  nneeaarr  ccoollllaappssee  ooff  pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  iinneeffffiicciieenntt  uussee  
ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  TThheessee  pprroobblleemmss  wweerree  ccoommppoouunnddeedd  bbyy  sseerriioouuss  wweeaakknneesssseess  iinn  
iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  ggoovveerrnnaannccee,,  wwhhiicchh  uunnddeerrmmiinneedd  ccoommppeettiittiivveenneessss  aass  wweellll  aass  iinnvveessttoorr  
ccoonnffiiddeennccee  iinn  KKeennyyaann  eeccoonnoommyy..  TThhee  ffaaiilluurree  ttoo  ggeenneerraattee  aaddeeqquuaattee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  lleedd  
ttoo  iinnccrreeaasseedd  uunneemmppllooyymmeenntt,,  ppoovveerrttyy  aanndd  wwoorrsseenniinngg  iinn  aallmmoosstt  aallll  ssoocciiaall  iinnddiiccaattoorrss..    
  
22..  TToo  aaddddrreessss  tthheessee  eeccoonnoommiicc  cchhaalllleennggeess,,  NNAARRCC  ggoovveerrnnmmeenntt  ((NNAARRCC))  sseett  oouutt  aann  
aammbbiittiioouuss  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooggrraammss  ooff  eeccoonnoommiicc  rreenneewwaall  uunnddeerr  tthhee  EEccoonnoommiicc  
RReeccoovveerryy  SSttrraatteeggyy  ((EERRSS))  wwiitthh  eemmpphhaassiiss  oonn  ppoolliiccyy  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeffoorrmmss..  TThhee  
ssttrraatteeggyy  iiss  aaiimmeedd  aatt::  ((ii))  aacccceelleerraattiinngg  ssuussttaaiinneedd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  ssttaabbllee  
mmaaccrroo--eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt;;  ((iiii))  eennhhaanncciinngg  eeqquuiittyy  aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  ttoo  iimmpprroovvee  
tthhee  wweellffaarree  ooff  KKeennyyaannss;;  aanndd  ((iiiiii))  iimmpprroovviinngg  ggoovveerrnnaannccee  ttoo  eennssuurree  eeffffiicciieennccyy  aanndd  
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  ttoo  ccrreeaattee  aann  eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  
ssuussttaaiinnaabbllee  bbuussiinneessss  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
33..  AAss  ppaarrtt  ooff  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eennssuurriinngg  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aanndd  ttoo  
ffaacciilliittaattee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy,,  vvaarriioouuss  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss  hhaavvee  
bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  iinncclluuddiinngg  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess  aanndd  
ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  rreeffoorrmmss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  ccrreeaattee  
ffiissccaall  ssppaaccee  ttoo  sshhiifftt  rreessoouurrcceess  ttoo  pprriioorriittyy  ddeevveellooppmmeenntt  aarreeaass  ooff;;  ccoorree  ppoovveerrttyy  pprrooggrraammss,,  
aaggrriiccuullttuurree,,  hhuummaann  ccaappiittaall  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  
sseerrvviicceess;;  aanndd  rreevvaammppiinngg  tthhee  nnaattiioonn’’ss  pphhyyssiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree..  WWhhiillee  oonn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  
ccoorrrruuppttiioonn,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aammoonngg  ootthheerrss,,  ((ii))  eennaacctteedd  sseevveerraall  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn  rreellaatteedd  lleeggiissllaattiioonnss  ((iiii))  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  oonn--ggooiinngg  sseeccttoorr--wwiiddee  rreeffoorrmmss  uunnddeerr  
tthhee  GGJJLLOOSS11  rreeffoorrmm  iinniittiiaattiivvee;;  aanndd  ((iiiiii))  ddeevveellooppeedd  aa  oonnee--yyeeaarr  GGoovveerrnnaannccee  AAccttiioonn  PPllaann  
((GGAAPP))..    
  
BB::  TThhee  IImmppaacctt  ooff  RReecceenntt  GGoovveerrnnaannccee  RReeffoorrmmss  
  
44..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  mmeeaassuurreess  hhaass  iimmpprroovveedd  ggoovveerrnnaannccee,,  ttrraannssppaarreennccyy,,  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss,,  aanndd  aass  aa  rreessuulltt,,  mmaaddee  
tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  iinn  iittss  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  mmeeaassuurreess  
aallrreeaaddyy  uunnddeerrttaakkeenn,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuullllyy  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  aacccceelleerraattiinngg  aanndd  ddeeeeppeenniinngg  
tthhee  rreeffoorrmm  aaggeennddaa  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  
aacccceelleerraattiinngg  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  aa  nneecceessssaarryy  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  ssuussttaaiinneedd  rreedduuccttiioonn  iinn  ppoovveerrttyy..  
TToo  tthhiiss  eenndd,,  aanndd  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  iinntteerrvveennttiioonnss  ssoo  
ffaarr  iimmpplleemmeenntteedd,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ssiinnccee  ddeevveellooppeedd  ccoonnccrreettee  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  aaccttiioonnss  
                                             
1 TThhee  GGJJLLOOSS  rreeffoorrmmss  aarree  aaiimmeedd  aatt  ssccaalliinngg  uupp  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  iimmpprroovviinngg  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  eemmppoowweerriinngg  tthhee  ppoooorr,,  mmaarrggiinnaalliizzeedd  aanndd  tthhee  vvuullnneerraabbllee  tthhrroouugghh  pprroommoottiioonn  ooff  rriigghhtt--bbaasseedd  
aapppprrooaacchheess,,  pprroommoottiinngg  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  jjuussttiiccee  aanndd  pprreevveennttiinngg  ccrriimmeess  aass  wweellll  aass  ppoolliiccee  aanndd  ppeennaall  rreeffoorrmmss  
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uunnddeerr  tthhee  KKeennyyaa  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCoommmmiissssiioonn22  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  aanndd  tthhee  GGoovveerrnnaannccee  
AAccttiioonn  PPllaann  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aa  pprroossppeerroouuss  KKeennyyaa..      
  
55..  RReefflleeccttiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iittss  ggoovveerrnnaannccee  
rreeffoorrmmss,,  iinnvveessttoorr  ccoonnffiiddeennccee  hhaass  bbeeeenn  rreessttoorreedd  aanndd  tthhee  eeccoonnoommyy  nnooww  eennjjooyyss  aa  bbrrooaadd--
bbaasseedd  eexxppaannssiioonn,,  tthhee  hhiigghheesstt  iinn  ttwwoo  ddeeccaaddeess..  RReeaall  GGDDPP  eexxppaannddeedd  bbyy  55..88  ppeerrcceenntt  iinn  
22000055,,  uupp  ffrroomm  00..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000022,,  wwhhiillee  iinnffllaattiioonn  rraattee,,  eexxcchhaannggee  rraattee  aanndd  iinntteerreesstt  rraatteess  
hhaavvee  rreemmaaiinneedd  rreellaattiivveellyy  ssttaabbllee  ssiinnccee  22000033..  TThhee  lloowweerr  iinntteerreesstt  rraatteess  aanndd  rreellaattiivveellyy  
ccoonnttaaiinneedd  ccoorree  iinnffllaattiioonn  rraatteess  oovveerr  tthhee  ppaasstt  oonnee  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss  hhaavvee  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmaaddee  
ccrreeddiitt  aaffffoorrddaabbllee  aanndd  aacccceessssiibbllee  ffoorr  eennhhaanncceedd  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthheerreebbyy  
eennccoouurraaggiinngg  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  eeffffoorrtt  
ttoowwaarrddss  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccoonnttiinnuueedd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  
aanndd  pprruuddeenntt  mmoonneettaarryy  aanndd  ffiissccaall  ppoolliicciieess  aanndd  vvaarriioouuss  ffiinnaanncciiaall  rreeffoorrmmss  hhaavvee  rreessttoorreedd  
ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  mmoonneeyy  aanndd  ccaappiittaall  mmaarrkkeettss  tthhuuss  ddeeeeppeenniinngg  ccaappiittaall  ddeevveellooppmmeenntt..  
FFuurrtthheerr,,  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  ggoovveerrnnaannccee  rreellaatteedd  rreeffoorrmmss  hhaavvee,,  iinn  aaddddiittiioonn,,  
rreessuulltteedd  iinn::  ((ii))  aann  iinnccrreeaassee  iinn  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  ffrroomm  KKSShhss..119900..66  bbiilllliioonn  iinn  22000022//0033  ttoo  
KKSShhss..334455..66  bbiilllliioonn  pprroojjeecctteedd  ffoorr  22000066//0077  ((rreepprreesseennttiinngg  8811  ppeerrcceenntt  ggrroowwtthh  oovveerr  tthhee  
ppeerriioodd))  dduuee  ttoo  iimmpprroovveedd  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  aanndd  ((iiii))  mmaarrkkeedd  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  
ppeerrffoorrmmaannccee33  ooff  ppuubblliicc  eenntteerrpprriissee  aass  rreefflleecctteedd  bbyy  ssuubbssttaannttiiaall  ddiivviiddeennddss  ppaaiidd  ttoo  tthhee  
TTrreeaassuurryy..    
  
CC::  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppoorrtt  
  
66..  TThhee  rreesstt  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  iiss  oorrggaanniizzeedd  aass  ffoolllloowwss::  sseeccttiioonn  IIII  hhiigghhlliigghhttss  rreecceenntt  
aacchhiieevveemmeennttss  uunnddeerr  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn,,  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  pprroosseeccuuttiioonn//rreessttiittuuttiioonn,,  
wwhhiillee  sseeccttiioonn  IIIIII  ddiissccuusssseess  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  
ccoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa..  AAnndd  SSeeccttiioonn  IIVV  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  wwaayy  
ffoorrwwaarrdd  tthhrroouugghh  DDeecceemmbbeerr  22000077  iinn  ddeeeeppeenniinngg  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa,,  
wwhhiillee  sseeccttiioonn  VV  pprroovviiddeess  tthhee  ccoonncclluussiioonn..  
  
  

IIII..  RREECCEENNTT  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTTSS  OONN  TTHHEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  FFRROONNTT  
  
  
77..  MMaannyy  bboolldd  rreeffoorrmm  mmeeaassuurreess  hhaavvee  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffoouurr  yyeeaarrss  ttoo  
iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  iinn  KKeennyyaa’’ss  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ttoo  
eelliimmiinnaattee  rreenntt--sseeeekkiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn..  TThheessee  mmeeaassuurreess  aarree  bbeeiinngg  
iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  kkeeyy  ppiillllaarrss  ooff  aannyy  wweellll  
ddeessiiggnneedd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy,,  nnaammeellyy::  ((ii))  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn  aanndd  ppuubblliicc  
eedduuccaattiioonn;;  ((iiii))  iinnvveessttiiggaattiioonn;;  aanndd  ((iiiiii))  rreessttiittuuttiioonn..    TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy  iiss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ooppeerraattee  iinn  wwaayyss  tthhaatt  mmaakkee  ccoorrrruuppttiioonn  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoommmmiitt,,  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ddeetteecctteedd,,  aanndd  cceerrttaaiinn  ttoo  bbee  ppuunniisshheedd..    
  

                                             
2 TThhee  KKeennyyaa  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt,,  22000033  
aass  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  
33  SSoommee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  ssoommee  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess  iinncclluuddee::  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  
ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnttrraaccttss;;  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssttrruuccttuurraall  rreeffoorrmmss,,  iinncclluuddiinngg  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  ccoommppeetteenntt  
bbooaarrddss;;  aanndd  iimmpprroovveedd  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt 
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AA::  PPrreevveennttiioonn  aanndd  DDeetteeccttiioonn  ooff  CCoorrrruuppttiioonn  
88..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ffuullllyy  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  ccaann  nnoott  bbee  
ppeerrmmaanneennttllyy  wwoonn  tthhrroouugghh  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aanndd  pprroosseeccuuttiioonnss  aalloonnee..  TToo  ssuussttaaiinn  ggoooodd  
ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aa  ccoorrrruuppttiioonn--ffrreeee  eennvviirroonnmmeenntt,,  ootthheerr  rreeffoorrmmss  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  
ssoocciiaall  aarreeaass  aarree  nneecceessssaarryy  ttoo  sseeaall  tthhee  mmaannyy  lloooopphhoolleess  tthhaatt  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  
ccoorrrruuppttiioonn..    AAss  ppaarrtt  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn  pprrooggrraamm,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ssttrreennggtthheenneedd  
ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  bbyy  pprroovviiddiinngg  aa  ssoolliidd  lleeggiissllaattiivvee  ffoouunnddaattiioonn  
aanndd  eedduuccaattiinngg  KKeennyyaannss  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  vviirrttuueess  ooff  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  tthhee  hhaarrmm  
ccaauusseedd  bbyy  ccoorrrruuppttiioonn  ttoo  tthhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ssyysstteemmss..  WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  
ssttrreennggtthheenniinngg  pprreevveennttiioonn  ooff  ccoorrrruupptt  pprraaccttiicceess,,  ssiinnccee  22000033  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeffoorrmm  
mmeeaassuurreess  hhaavvee  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd::  
  
ii::  LLeeggiissllaattiivvee  AAccttiioonnss  SSiinnccee  22000033      

TThhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  EEtthhiiccss  AAcctt  22000033((PPOOEEAA)),,  iinnttrroodduucciinngg  CCooddeess  ooff  CCoonndduucctt  aanndd  
EEtthhiiccss  aanndd  rreeqquuiirriinngg  PPuubblliicc  OOffffiicceerrss  ttoo  ffiillee  aannnnuuaall  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff  iinnccoommee,,  aasssseettss  
aanndd  lliiaabbiilliittiieess;;  TThhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt  22000033,,  wwhhiicchh  sseett  
uupp  tthhee  KKeennyyaa  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((KKAACCCC))  aass  KKeennyyaa’’ss  pprreemmiieerr  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn  iinnssttiittuuttiioonn..    TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ((22000044));;  TThhee  
PPuubblliicc  AAuuddiitt  OOffffiiccee  AAcctt  ((22000044));;  TThhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall  AAcctt  22000055  
wwaass  eennaacctteedd..  IItt  eessttaabblliisshheedd  aann  aauuttoonnoommoouuss  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  OOvveerrssiigghhtt  
AAuutthhoorriittyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  pprrooccuurreemmeenntt  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  
iinncclluuddiinngg  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  sseeccuurriittyy  rreellaatteedd  ccoonnttrraaccttss..  SSiimmiillaarrllyy,,  iinn  22000055;;  TThhee  
PPrriivvaattiizzaattiioonn  AAcctt,,  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ffoorr  aa  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  eennssuurree  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  
tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  ssttaattee  oowwnneedd  eenntteerrpprriisseess,,  tthheerreebbyy  ssttrreennggtthheenniinngg  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  TThhee  nneeww  PPrriivvaattiizzaattiioonn  AAcctt  sseettss  tthhee  ssttaaggee  ffoorr  tthhee  ssccaalliinngg  ddoowwnn  ooff  
tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  eennhhaannccee  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  rreedduuccee  rreenntt--sseeeekkiinngg  
bbeehhaavviioorr,,  aass  wweellll  aass  iimmpprroovvee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  rreessoouurrccee  uussee  aanndd  iinnccrreeaassee  
ccoommppeettiittiivveenneessss..  AAnndd  iinn  NNoovveemmbbeerr  22000066,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eennaacctteedd  tthhee  SSttaattiissttiiccss  
AAcctt  22000066,,  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  NNaattiioonnaall  BBuurreeaauu  ooff  
SSttaattiissttiiccss..  

  
iiii..  AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAccttiioonnss  

VVaarriioouuss  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmeeaassuurreess  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffoouurr  
yyeeaarrss  ttoo  eennhhaannccee  pprreevveennttiioonn  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa,,  iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh  
iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  ppuubblliicc  sseerrvviiccee..  TThheessee  
iinncclluuddee::  

  CCuurrbbiinngg  aabbuussee  ooff  tthhee  hhaarraammbbeeee  ssyysstteemmss  bbyy  bbaarrrriinngg  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  
bbeeiinngg  gguueessttss  ooff  hhoonnoouurr  aanndd//oorr  ssoolliicciittiinngg  ffoorr  hhaarraammbbeeeess  iinn  tthheeiirr  ppllaacceess  ooff  
wwoorrkk;;       

  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  mmiinniisstteerriiaall  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  pprroovviissiioonnss  
ooff  TThhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  EEtthhiiccss  AAcctt  22000033  aanndd  iimmpprroovvee  mmiinniisstteerriiaall  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  mmaannaaggeemmeenntt..  AAmmoonngg  ootthheerr  pprroovviissiioonnss,,  tthhee  
CCooddee  rreeqquuiirreess  MMiinniisstteerrss  ttoo  ttaakkee  ppeerrssoonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  sstteewwaarrddsshhiipp  
ooff  mmiinniissttrriieess  tthhaatt  tthheeyy  hheeaadd..  AAllrreeaaddyy  tthhrreeee  mmiinniisstteerrss  sstteeppppeedd  aassiiddee  ttoo  
ffaacciilliittaattee  iinnvveessttiiaaggttiioonnss;;    

  DDiissmmiissssaall  ooff  tthhee  eennttiirree  ccaaddrree  ooff  bbootthh  pprrooccuurreemmeenntt  ooffffiicceerrss  aanndd  ffoorreesstt  ooffffiicceerrss  
ttoo  ffaacciilliittaattee  nneeww  rreeccrruuiittmmeenntt  bbaasseedd  oonn  iinntteeggrriittyy;;  aanndd  



 5

  SSuussppeennssiioonn  bbyy  tthhee  KKRRAA  ooff  sseevveerraall  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  tthhaatt  wwoorrkk  aatt  tthhee  ppoorrtt  
ppeennddiinngg  iinnvveessttiiggaattiioonnss  iinnttoo  wwhhyy  tthheeyy  wweerree  nnoott  aacchhiieevviinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ttaarrggeett  
ffoorr  ccuussttoommss  rreevveennuueess..  

  EEnnffoorrcceemmeenntt  ooff  TThhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  EEtthhiiccss  AAcctt  ((PPOOEEAA)),,  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  eevveerryy  
ppuubblliicc  ooffffiicceerr  ttoo  mmaakkee  aannnnuuaall  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff  tthheeiirr  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  
tthhoossee  ooff  tthheeiirr  ssppoouusseess  aanndd  cchhiillddrreenn  bbeellooww  tthhee  aaggee  ooff  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss..  PPllaannss  
aarree  aallssoo  aatt  aann  aaddvvaanncceedd  ssttaaggee  ttoo  mmaakkee  aasssseett  ddeeccllaarraattiioonnss  bbyy  mmiinniisstteerrss  aanndd  
sseenniioorr  ooffffiicciiaallss  ooppeenn  ttoo  ppuubblliicc  ssccrruuttiinnyy  aanndd  vveerriiffiiccaattiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aallll  
mmiinniisstteerrss  ddeeccllaarreedd  tthheeiirr  aasssseettss,,  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  tthheessee  ddeeccllaarraattiioonnss  iiss  oonn--
ggooiinngg  bbyy  KKAACCCC  aanndd  rreeppoorrtt  wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy..  

  IImmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  PPoolliiccee  FFoorrccee  tthhrroouugghh  oorrggaanniizzaattiioonnaall  
rreeffoorrmmss,,  iinncclluuddiinngg  iimmpprroovvee  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  iinncceennttiivveess  ttoo  eennhhaannccee  
eennffoorrcceemmeenntt  ooff  llaaww  aanndd  oorrddeerr..  AAmmoonngg  tthhee  iinntteerrvveennttiioonnss  iimmpplleemmeenntteedd,,  
iinncclluuddee::  ((ii))  rreeoorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ooffffiicceerrss  wwiitthh  ssttrroonngg  rreeffoorrmm  
ccrreeddeennttiiaallss;;  ((iiii))  iimmpprroovviinngg  tteerrmmss  ooff  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  ffoorrccee;;  ((iiiiii))  pprroovviissiioonn  ooff  
ddeecceenntt  hhoouussiinngg  ttoo  tthhee  ssttaaffff;;  aanndd  ((iivv))  eeffffoorrttss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  oovveerrssiigghhtt  ooff  tthhee  
ppoolliiccee;;    

  EExxaammiinnaattiioonnss  bbyy  KKAACCCC  ooff  ssyysstteemmss,,  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess  aanndd  pprraaccttiicceess  
ccoonndduucctteedd  oonn  tthhee  NNaaiirroobbii  CCiittyy  CCoouunncciill,,  tthhee  MMiinniissttrriieess  ooff  TTrraannssppoorrtt  aanndd  
HHeeaalltthh,,  tthhee  KKeennyyaa  RReevveennuuee  AAuutthhoorriittyy,,  tthhee  KKeennyyaa  PPoolliiccee,,  aanndd  tthhee  KKeennyyaa  
MMeeddiiccaall  SSuupppplliieess  AAggeennccyy;;  

  OOnn  eennhhaanncciinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccaappaacciittyy  ooff  KKAACCCC  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aanndd  
pprroovviiddee  ssttrroonngg  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn,,  tthhee  KKAACCCC  llaauunncchheedd  iinn  
mmiidd  22000066  iittss  SSttrraatteeggiicc  PPllaann  wwhhiicchh  wwaass  ddeevveellooppeedd  tthhrroouugghh  wwiiddee  ccoonnssuullttaattiioonn  
wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  ssttrraatteeggyy  ffooccuusseess  CCoommmmiissssiioonn’’ss  ooppeerraattiioonnaall  aanndd  
mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  sseett  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ffoosstteerr  zzeerroo--
ttoolleerraannccee  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa;;  aanndd      

  OOtthheerr  rreeffoorrmmss  iimmpplleemmeenntteedd,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee::  ((ii))  ccoommpplleettiioonn  ooff  ssuurrvveeyyss  oonn  
ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ccoorrrruuppttiioonn;;  ((iiii))  iinntteerrddiiccttiioonn  ooff  
tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAiiddss  CCoonnttrrooll  CCoouunncciill  ppeennddiinngg  ccoonncclluussiioonn  ooff  
iinnvveessttiiggaattiioonnss  oonn  aalllleeggeedd  ffrraauudd;;  aanndd  ((iiiiii))  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  cciivviill  ssoocciieettyy  
oorrggaanniizzaattiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  ffrraauudd    

  
  
iivv::  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  aanndd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  RReeffoorrmmss      

AA  cceennttrraall  ppiillllaarr  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy  iiss  
tthhee  rreeffoorrmm  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  iinncceennttiivveess  ffoorr  ccoorrrruuppttiioonn..  TThhiiss  hhaass  
eennttaaiilleedd  iinnssttiilllliinngg  aa  mmeerriittooccrraaccyy  wwiitthh  aaddeeqquuaattee  ppaayy  aanndd  ddeeppoolliittiicciizziinngg  ppuubblliicc  
aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ccllaarriiffyyiinngg  ggoovveerrnnaannccee  ssttrruuccttuurreess,,  eennhhaanncciinngg  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  ffiissccaall  mmaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  ffooccuussiinngg  ppoolliiccyy  rreeffoorrmmss  oonn  iimmpprroovviinngg  
tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviicceess..  AAmmoonngg  tthhee  lleeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeffoorrmmss  
iimmpplleemmeenntteedd  ssiinnccee  22000033  iinncclluuddee::    

  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  RReessuullttss--BBaasseedd  MMaannaaggeemmeenntt  ((RRBBMM))  ssyysstteemm  aass  aa  ttooooll  ffoorr  
hheellppiinngg  ppuubblliicc  sseeccttoorr  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ffooccuuss  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd  ppllaann  ssttrraatteeggiiccaallllyy  
ttoo  eennssuurree  eeffffiicciieenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  uussee  ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
hhaass  aallssoo  iinnttrroodduucceedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnttrraaccttss  ttoo  iimmpprroovvee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  
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ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  aallll  iittss  sseenniioorr  ooffffiicciiaallss  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  iinn  
ppaarraassttaattaallss..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aallssoo  aaddoopptteedd,,  iinn  22000044,,  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  
ccoommppeettiittiivveellyy  hhiirriinngg  cchhiieeff  eexxeeccuuttiivveess  ooff  ppaarraassttaattaallss  ffrroomm  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett..  
TThheessee  ppoolliicciieess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeegguunn  ttoo  bbeeaarr  ffrruuiittss..  FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  
ddeeccaaddeess,,  tthhee  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess  hhaavvee  bbeeeenn  mmaakkiinngg  llaarrggee  pprrooffiittss  aanndd  iissssuuiinngg  
ddiivviiddeennddss  ttoo  tthhee  TTrreeaassuurryy,,  aass  wweellll  aass  ppaayyiinngg  ttaaxxeess  oonn  ttiimmee..  TThhiiss  hhaass  
ffaacciilliittaatteedd  rreedduuccttiioonnss  iinn  ttrraannssffeerrss  ttoo  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ccrreeaatteedd  ffiissccaall  
ssppaaccee  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  eexxppeennddiittuurreess  oonn  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprrooggrraammss;;  

  UUnnddeerr  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  rroolllleedd  oouutt  aann  
IInntteeggrraatteedd  FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ((IIFFMMIISS))  iinn  aa  nnuummbbeerr  
ooff  mmiinniissttrriieess——nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ssllooww  pprrooggrreessss  iinn  ooppeerraattiioonnaalliizziinngg  tthhee  
ssyysstteemm,,  ssttrreennggtthheenneedd  tthhee  eexxppeennddiittuurree  ccoommmmiittmmeenntt  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss,,  
iimmpprroovveedd  bbuuddggeett  ttrraannssppaarreennccyy  bbyy  eelliimmiinnaattiinngg  uunnccllaassssiiffiieedd  bbuuddggeett  vvootteess,,  aanndd  
sseett  oouutt  cclleeaarr  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  EExxcchheeqquueerr  iissssuueess  ttoo  lliinnee  mmiinniissttrriieess,,  iinncclluuddiinngg  
rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  uupp--ttoo--ddaattee  bbaannkk  rreeccoonncciilliiaattiioonn,,  wwhhiicchh  uunnddeerrppiinnss  tthhee  PPuubblliicc  
EExxppeennddiittuurree  MMaannaaggeemmeenntt  ((PPEEMM))  rreeffoorrmmss;;  

  TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aann  aauuttoonnoommoouuss  KKeennyyaa  NNaattiioonnaall  AAuuddiitt  OOffffiiccee  
((KKEENNAAOO))  uunnddeerr  TThhee  PPuubblliicc  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ((22000044..  TThhee  
ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  iittss  ooppeerraattiioonnaall  eeffffiicciieennccyy  rreessuulltteedd  iinn  cclleeaarraannccee  ooff  tthhee  eennttiirree  
aaccccuummuullaatteedd  aauuddiitt  bbaacckklloogg——iitt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  rreemmaaiinn  ccuurrrreenntt  iinn  iittss  ffuuttuurree  
aauuddiitt  pprrooggrraammss..    WWiitthh  tthhee  iimmpprroovveedd  oovveerrssiigghhtt  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  
ffiinnaanncciiaall  aaccccoouunnttss,,  iitt  iiss  nnooww  ppoossssiibbllee  ttoo  ddeetteecctt  eeaarrllyy  eennoouugghh  aannyy  ffiinnaanncciiaall  
iirrrreegguullaarriittiieess  aanndd  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss;;  

  FFoolllloowwiinngg  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  TThhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall  AAcctt  
22000055,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  
wwhhiicchh  aarree  nnooww  wwiitthh  tthhee  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall’’ss  ooffffiiccee  ffoorr  ggaazzeettttiinngg  aanndd  ppllaannss  ttoo  
eessttaabblliisshh  aanndd  mmaakkee  ooppeerraattiioonnaall  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  OOvveerrssiigghhtt  AAuutthhoorriittyy,,  
aanndd  ttoo  rroollll  oouutt  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  rreegguullaattiioonnss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  dduurriinngg  22000066//0077  
FFYY;;    

  TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttaaxx  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffoorrmmss  hhaass  bbeeeenn  aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  
ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  tthhee  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  bbuussiinneessss  aanndd  
ttrraaddee  iinn  KKeennyyaa..  TThhee  mmeeaassuurreess  iimmpplleemmeenntteedd  iinncclluuddee::  ((ii))  ffuullll  iinntteeggrraattiioonn  ooff  
IInnccoommee  TTaaxx  aanndd  VVAATT  DDeeppaarrttmmeennttss;;  ((iiii))  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ccoommppuutteerriizzeedd  
aauuddiittss;;  aanndd  ((iiiiii))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccuussttoommss  mmooddeerrnniizzaattiioonn  rreeffoorrmmss  ttoo  rreedduuccee  
ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ffaacciilliittaattee  ttrraaddee..  RReefflleeccttiinngg  llaarrggeellyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthheessee  rreeffoorrmm  
mmeeaassuurreess,,  rreevveennuuee  aass  aa  pprrooppoorrttiioonn  ooff  GGDDPP  hhaass  eexxppaannddeedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  
dduurriinngg  22000022//0033  ttoo  22000055//0066  ppeerriioodd..  TThhiiss  ggrroowwtthh  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  
22000066//0077;;  aanndd            

  TThhee  oovveerrhhaauull  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  lliicceennssiinngg  rreeggiimmee  iiss  aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  
ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  tthhee  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss  iinn  KKeennyyaa..  
SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  rreevviieewweedd  oovveerr  11,,440000  lliicceennsseess  wwiitthh  aa  vviieeww  
ttoo::    ssttrreeaammlliinnee  tthhee  lliicceennssiinngg  rreeggiimmee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  oonnllyy  tthhoossee  lliicceennsseess  tthhaatt  
sseerrvvee  aa  uusseeffuull  ppuurrppoossee  aarree  rreettaaiinneedd;;  iimmpprroovvee  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt;;  aanndd  
rreedduuccee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  rreenntt--sseeeekkiinngg..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  oonnee  hhuunnddrreedd  aanndd  eeiigghhtteeeenn  
lliicceennsseess  ((111188))  wweerree  rreeppeeaalleedd  iinn  FFYY  22000055//0066  aanndd  FFYY  22000066//0077..    

  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallssoo  mmaaddee  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprrooggrreessss  ttoowwaarrddss  iimmpprroovviinngg  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  tthhrroouugghh  aauuddiitt  aanndd  iinnccrreeaasseedd  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss’’  
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ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  CCDDFF  aanndd  LLAATTFF  eexxppeennddiittuurree  aanndd  ootthheerr  ddeevvoollvveedd  ffuunnddss,,  
iinncclluuddiinngg  ffuunnddiinngg  ooff  ffrreeee  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
hhaass  ffiinnaalliizzeedd  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  ppeennddiinngg  bbiillllss,,  rreessuullttiinngg  iinn  rreejjeeccttiioonn  ffoorr  
ppaayymmeenntt  ooff  oovveerr  9955%%  ooff  tthhee  ccllaaiimmss..  

  

VV::  IInnccrreeaassiinngg  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  EEffffiicciieennccyy  tthhrroouugghh  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  

PPrriivvaattiizzaattiioonn  aanndd  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  ppaarraassttaattaallss  rreemmaaiinnss  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  aaggeennddaa  iinntteennddeedd  ttoo  iimmpprroovvee  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  uussee  
ooff  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  TThhee  rreeffoorrmmss  iimmpplleemmeenntteedd  ssiinnccee  22000033  iinncclluuddee::  

  TThhee  ssaallee  ooff  3300  ppeerrcceenntt  ooff  KKeennyyaa  EElleeccttrriicciittyy  GGeenneerraattiinngg  CCoommppaannyy  
((KKEENNGGEENN))  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  tthhrroouugghh  aann  IInniittiiaall  PPuubblliicc  OOffffeerr  ttoo  ssttrreennggtthheenn  
ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  eennhhaannccee  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee;;  aanndd  
CCoonncceessssiioonniinngg  ooff  tthhee  KKeennyyaa--UUggaannddaa  rraaiillwwaayyss,,  wwhhiicchh  hhaass  nnooww  bbeeeenn  
ffiinnaalliizzeedd;;    

  TThhee  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  ooff  wwaatteerr  sseerrvviicceess  wwiitthh  hhaannddiinngg  oovveerr  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  
ffoorr  wwaatteerr  pprroovviissiioonn  ttoo  pprriivvaattee,,  iinnddeeppeennddeenntt  ssuubbssiiddiiaarriieess  aanndd  wwaatteerr  sseerrvviicceess  
pprroovviiddeerrss  rreegguullaatteedd  bbyy  wwaatteerr  sseerrvviicceess  bbooaarrddss;;      

  TThhee  rreessttrruuccttuurriinngg  aanndd//oorr  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  ssttaattee--iinnfflluueenncceedd  bbaannkkss::  CCaabbiinneett  hhaass  
aapppprroovveedd  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa..  OOtthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss  
uunnddeerr--ggooiinngg  rreessttrruuccttuurriinngg//pprriivvaattiizzaattiioonn  iinncclluuddee::  TTeellkkoomm//SSaaffaarriiccoomm,,  MMuummiiaass  
SSuuggaarr,,  KKeennyyaa  RRee  aanndd  tthhee  ssaallee  ooff  mmoorree  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhaarreess  iinn  KKeennGGeenn..    

  IInn  tthhee  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aarreeaa,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ssoolldd  lliicceenncceess  ffoorr  tthhee  
sseeccoonndd  ffiixxeedd--lliinnee  pprroovviiddeerr  aass  wweellll  aaddddiittiioonnaall  lliicceennccee  ffoorr  aa  tthhiirrdd  mmoobbiillee  
pphhoonnee  pprroovviiddeerr  aanndd  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteelleeccoomm  ggaatteewwaayyss;;  aanndd  

  RReeffoorrmmss  iimmpplleemmeenntteedd  uunnddeerr  aaggrriiccuullttuurree  aaiimm  ttoo  iimmpprroovvee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  
pprroodduuccttiivviittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  ppoovveerrttyy  iinn  rruurraall  aarreeaass  aanndd  iinncclluuddee,,  aammoonngg  
ootthheerrss::  ((ii))  aammeennddiinngg  TThhee  CCooffffeeee  AAcctt  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  rreegguullaattoorryy  ccaappaacciittyy  ooff  
tthhee  CCooffffeeee  BBooaarrdd  aanndd  ttoo  aallllooww  ffoorr  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  
bbyy  eelliimmiinnaattiinngg  tthhee  mmoonnooppoollyy  ooff  tthhee  CCooffffeeee  BBooaarrdd  oovveerr  mmaarrkkeettiinngg;;  ((iiii))  
rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  ddaaiirryy  iinndduussttrryy;;  ((iiiiii))  sseeppaarraattiinngg  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  
ccoommmmeerrcciiaall  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  PPyyrreetthhrruumm  BBooaarrdd  aanndd  iimmpprroovviinngg  ggoovveerrnnaannccee  iinn  
tthhee  ccoo--ooppeerraattiivvee  sseeccttoorr..  

  
BB::  PPuubblliicc  EEdduuccaattiioonn  aanndd  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCaammppaaiiggnnss  
  
99..  AAwwaarree  tthhaatt  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  ooffffeenncceess  aanndd  pprroosseeccuuttiioonnss  aalloonnee  ccaannnnoott  bbrriinngg  
ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ssuussttaaiinneedd  iimmpprroovveemmeenntt  oonn  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ssiinnccee  22000033  ffooccuusseedd  oonn  ttaarrggeetteedd  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  
ttoo  eemmppoowweerr  KKeennyyaannss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeffffoorrtt  
ttoo  cchhaannggee  tthhee  mmiinnddsseett  aanndd  bbeehhaavviioorr  ooff  KKeennyyaannss  aass  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  aa  ssuucccceessssffuull  ffiigghhtt  
aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  uunnddeerrttaakkeenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::--  

  AAppppooiinntteedd  iinn  22000044  aa  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCaammppaaiiggnn  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  
wwhhoossee  mmeemmbbeerrss  ccoommee  ffrroomm  aa  ccrroossss--sseeccttiioonn  ooff  tthhee  KKeennyyaann  ssoocciieettyy,,  ttoo  ssppeeaarrhheeaadd  aa  
ccoommpprreehheennssiivvee  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss..  TThhee  ccaammppaaiiggnn  wwaass  ooffffiicciiaallllyy  
llaauunncchheedd  bbyy  HH..EE..  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  MMaarrcchh  22000066;;  
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  IInniittiiaatteedd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  aawwaarreenneessss  sseemmiinnaarrss  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  
ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  IInntteeggrriittyy  PPrrooggrraammmmee  ((PPSSIIPP))  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPeerrssoonnnneell  
MMaannaaggeemmeenntt,,  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  KKAACCCC;;  

  CCoonndduucctteedd  vvaarriioouuss  sseennssiittiizzaattiioonn  sseemmiinnaarrss  oonn  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccrriimmeess  ttoo  
mmiidd--lleevveell  ppuubblliicc  ooffffiicceerrss  iinn  mmaannyy  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss,,  ee..gg..  tthhee  KKeennyyaa  PPoolliiccee  
aatt  KKiiggaannjjoo  aanndd  tthhee  AAnnttii--SSttoocckk  tthheefftt  UUnniitt  aatt  GGiillggiill;;      

  DDeevveellooppeedd  aa  ffoorrmmaall  ccuurrrriiccuulluumm  ––  ttaarrggeettiinngg  tthhee  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  
ccoonntteenntt  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuullaa  ooff  pprriimmaarryy  sscchhoooollss,,  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss,,  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  
ccoolllleeggeess,,  tteerrttiiaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  uunniivveerrssiittiieess;;  

  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  tthhrroouugghh  tthhee  pprriinntt  aanndd  eelleeccttrroonniicc  
mmeeddiiaa,,  ooff  uusseeffuull  aanndd  ssiimmpplliiffiieedd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  mmaatteerriiaall  ssuucchh  aass  TThhee  AAnnttii--
CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt  22000033,,  TThhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  EEtthhiiccss  AAcctt  22000033,,  
aanndd  FFrreeqquueennttllyy  AAsskkeedd  QQuueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  wwaarr  oonn  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa..  TThheessee  
mmaatteerriiaallss  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  hheellpp  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ccoorrrruuppttiioonn,,  
tthhee  eevviillss  ooff  ccoorrrruuppttiioonn,,  wwhhyy  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  aavvooiidd  eennggaaggiinngg  iinn  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  
wwhheerree  ttoo  rreeppoorrtt  ccaasseess  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ssuussppeecctteedd  ccoorrrruuppttiioonn;;  

  LLaauunncchheedd  tthhee  KKAACCCC  wweebbssiittee  iinn  MMaarrcchh  22000066  ttoo  eeaassee  ppuubblliicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  
CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  eeaassyy  aanndd  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc;;  aanndd  aallssoo  
llaauunncchheedd  aa  110000%%  aannoonnyymmoouuss  wweebb--bbaasseedd  WWhhiissttllee--bblloowweerr  ssyysstteemm  hhoosstteedd  bbyy  tthhee  
KKAACCCC,,  wwhhiicchh  wwiillll  ccoommpplliimmeenntt  ppllaannnneedd  lleeggiissllaattiivvee  mmoovveess  ttoo  pprrootteecctt  wwhhiissttllee  
bblloowweerrss  aalloonngg  wwiitthh  wwiittnneesssseess;;  

  LLaauunncchheedd  aa  mmeeddiiuumm  tteerrmm  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  PPllaann  iinnccoorrppoorraattiinngg  aallll  
oorrggaanniizzeedd  sseeccttoorrss  ooff  KKeennyyaa’’ss  ssoocciieettyy  aass  ppiillllaarrss  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  PPllaann  iiss  bbaasseedd,,  
iinncclluuddiinngg  tthhee  MMeeddiiaa,,  tthhee  JJuuddiicciiaarryy,,  tthhee  KKAACCCC,,  tthhee  rreelliiggiioouuss  sseeccttoorr,,  MMeemmbbeerrss  ooff  
PPaarrlliiaammeenntt,,  tthhee  PPrriivvaattee  sseeccttoorr,,  cciivviill  ssoocciieettyy  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss..    

  
CC::  IInnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  PPrroosseeccuuttiioonn  
    
1100..  RReeccooggnniizziinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  aaddddrreessss  bbootthh  ppaasstt  aanndd  pprreesseenntt  ccoorrrruuppttiioonn  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  iinnvveessttiiggaattiivvee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  KKeennyyaa  AAnnttii--
CCoorrrruuppttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((KKAACCCC))  aanndd  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall..  AAmmoonngg  tthhee  
iinniittiiaattiivveess  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  eennhhaannccee  ccaappaacciittyy  iinn  tthhiiss  aarreeaa  iinncclluuddee::    

  EEnnaaccttmmeenntt  iinn  llaattee  22000033    ooff  TThhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt  aanndd  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  eessttaabblliisshhmmeenntt  iinn  22000044  ooff  tthhee  KKeennyyaa  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  
((KKAACCCC))  tthhrroouugghh  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  DDiirreeccttoorr  aanndd  AAssssiissttaanntt--DDiirreeccttoorrss,,  aanndd  
ssuubbsseeqquueennttllyy  wwiitthh  aa  ffuullll  ssttaaffff  eessttaabblliisshhmmeenntt;;    

  RReessttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  PPrroosseeccuuttiioonnss  iinnttoo  33  sseeccttiioonnss,,  nnaammeellyy::  tthhee  
aannttii--ccoorrrruuppttiioonn,,  eeccoonnoommiicc  ccrriimmeess,,  sseerriioouuss  ffrraauudd  aanndd  aasssseett  ffoorrffeeiittuurree  sseeccttiioonn;;  tthhee  
ccoouunntteerr--tteerrrroorriissmm,,  mmoonneeyy  llaauunnddeerriinngg,,  nnaarrccoottiiccss  aanndd  oorrggaanniizzeedd  ccrriimmee  pprroosseeccuuttiioonn  
sseeccttiioonn;;  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  pprroosseeccuuttiioonnss  aanndd  aappppeeaallss  sseeccttiioonn..  IInn  22000066  aa  SSppeecciiaall  AAnnttii--
CCoorrrruuppttiioonn  PPrroosseeccuuttiioonn  SSeeccttiioonn  iinn  tthhee  SSttaattee  LLaaww  OOffffiiccee  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  
pprroosseeccuuttiioonnss  aarriissiinngg  ffrroomm  iinnvveessttiiggaattiioonnss  iinnttoo  tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  
PPrreessiiddeennttiiaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  IIlllleeggaall  aanndd  IIrrrreegguullaarr  AAllllooccaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  LLaannddss  aanndd  
tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  pprroojjeeccttss..  221166  ccaasseess  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvveessttiiggaatteedd  lleeaaddiinngg  
ttoo  pprroosseeccuuttiioonn  ssiinnccee  22000033  aanndd  oouutt  ooff  tthheessee,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  1199  ccoonnvviiccttiioonnss..  

  LLaauunncchhiinngg  iinn  22000033  ooff  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  ccoommmmiissssiioonnss,,  nnaammeellyy::  ((ii))  tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  
CCoommmmiissssiioonn  ooff  IInnqquuiirryy;;  ((iiii))  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  IIlllleeggaall  aanndd  
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IIrrrreegguullaarr  AAllllooccaattiioonn  ooff  PPuubblliicc  LLaanndd  ((NNdduunngg’’uu  CCoommmmiissssiioonn))..  RReeppoorrttss  ooff  tthhee  ttwwoo  
ccoommmmiissssiioonnss  wweerree  rreelleeaasseedd  iinn  eeaarrllyy  22000066  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss44  iinn  tthheessee  rreeppoorrttss  iiss  iinn  pprrooggrreessss..  AAllrreeaaddyy  1100  ssuussppeeccttss  iimmpplliiccaatteedd  iinn  
tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  aaffffaaiirrss  aarree  bbeeiinngg  pprroosseeccuutteedd  iinn  ccoouurrtt,,  cchhaarrggeedd  wwiitthh  vvaarriioouuss  ooffffeenncceess..  

  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmoovveedd  qquuiicckkllyy  ttoo  iinnssttiittuuttee  aa  ssppeecciiaall  aauuddiitt  ooff  tthhee  eeiigghhtteeeenn  AAnngglloo  
lleeaassiinngg--ttyyppee  ooff  sseeccuurriittyy  pprroojjeeccttss..  TThhee  aauuddiitt  bbyy  tthhee  KKEENNAAOO  wwaass  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  
llaatttteerr  hhaallff  ooff  22000055  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  mmoosstt  ooff  iittss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  hhaass  bbeeeenn  
ccaarrrriieedd  oouutt  wwhhiillee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ootthheerrss  iiss  ssttiillll  iinn  pprrooggrreessss..    IInnvveessttiiggaattiioonnss  ooff  
ssoommee  ooff  tthhee  aassppeeccttss  ooff  tthheessee  sseeccuurriittyy  ccoonnttrraaccttss  bbyy  tthhee  KKAACCCC  iiss  aallmmoosstt  ccoommpplleettee,,  
wwhhiillee  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aarree  oonnggooiinngg;;    

  LLaauunncchhiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  sseeccttoorr  wwiiddee  rreeffoorrmmss  uunnddeerr  tthhee  GGoovveerrnnaannccee,,  JJuussttiiccee,,  
LLaaww  aanndd  OOrrddeerr  SSeeccttoorrss  ((GGJJLLOOSS)),,  aaiimmeedd  aatt  ssccaalliinngg  uupp  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  
iimmpprroovviinngg  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  
jjuussttiiccee  aanndd  eemmppoowweerriinngg  tthhee  ppoooorr  aanndd  mmaarrggiinnaalliizzeedd;;    

  EEssttaabblliisshhiinngg  ssppeecciiaalliizzeedd  ccoouurrttss  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaaggiissttrraatteess..  TThheessee  ttwwoo  
aaccttiioonnss  hhaavvee  lleedd  ttoo  mmoorree  eexxppeeddiittiioouuss  ddiissppeennssaattiioonn  ooff  jjuussttiiccee  tthhaann  wwaass  tthhee  ccaassee  
pprreevviioouussllyy  aanndd  rreedduucceedd  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ccoorrrruuppttiioonn  bbyy  sshhoorrtteenniinngg  tthhee  ttuurrnn--
aarroouunndd  ppeerriioodd  ooff  ccaasseess  bbyy  JJuuddggeess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  ssppeecciiaall  mmaaggiissttrraattee’’ss  ccoouurrttss  ddeeddiiccaatteedd  
ttoo  tthhee  ttrriiaall  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  ccaasseess  hhaavvee  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  iinn  aallll  pprroovviinncceess,,  iinncclluuddiinngg  
NNaaiirroobbii;;      

  EEssttaabblliisshhiinngg  HHiigghh  CCoouurrtt  ssttaattiioonnss  iinn  KKiittaallee,,  MMaalliinnddii  aanndd  EEmmbbuu,,  HHiigghh  CCoouurrtt  SSuubb--
rreeggiissttrriieess  iinn  GGaarriissssaa,,  KKeerriicchhoo  aanndd  BBuussiiaa  aanndd  eessttaabblliisshhiinngg  aa  CCoouurrtt  ooff  AAppppeeaall  CCiirrccuuiitt  
iinn  EEllddoorreett  ttoo  iinnccrreeaassee  aacccceessss  ttoo  jjuussttiiccee..  

  PPrroosseeccuuttiioonn  ooff  sseenniioorr  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss  iimmpplliiccaatteedd  iinn  GGoollddeennbbeerrgg  aanndd  AAnngglloo  
LLeeaassiinngg  ssccaannddaallss  aanndd  ootthheerr  ssccaannddaallss..  TThhoossee  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  iinncclluuddee::  88  
PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarriieess;;  1188  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerrss  ooff  ppaarraassttaattaallss;;  aa  MMeemmbbeerr  ooff  
PPaarrlliiaammeenntt;;  22  ffoorrmmeerr  GGoovveerrnnoorrss  ooff  CCeennttrraall  BBaannkk,,  ffoorrmmeerr  DDiirreeccttoorr  ooff  IInntteelllliiggeennccee;;  aa  
ffoorrmmeerr  CCaabbiinneett  MMiinniisstteerr  aanndd  sseevveerraall  sseenniioorr  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss..    

  
DD::  RReessttiittuuttiioonn  //  CCiivviill  RReeccoovveerryy  
  
1111..  WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  eennhhaanncciinngg  ppuubblliicc  iinntteeggrriittyy;;  eennssuurriinngg  tthhaatt  ccoorrrruupptt  iinnddiivviidduuaallss  aarree  
ppuunniisshheedd;;  aanndd  pprrootteeccttiinngg  ssttaattee  ffuunnddss  wwhhiillee  sseeeekkiinngg  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  ssttaattee  tthhoossee  ffuunnddss  aanndd  
rreellaatteedd  ppaayymmeennttss  ccoorrrruuppttllyy  aaccqquuiirreedd,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  uunnddeerrttaakkeenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  CClleeaanniinngg  uupp  ooff  tthhee  jjuuddiicciiaarryy  ffoolllloowwiinngg  aa  rreeppoorrtt  bbyy  tthhee  IInntteeggrriittyy  aanndd  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy..  TThhee  rreeppoorrtt  uunneeaarrtthheedd  nnuummeerroouuss  aaccttss  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  
ppeerrppeettrraatteedd  bbyy  jjuuddiicciiaall  ooffffiicciiaallss..  EEiigghhttyy  ttwwoo  ((8822))  MMaaggiissttrraatteess,,  sseevveenntteeeenn  ((1177))  JJuuddggeess  
ooff  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  aanndd  ssiixx  ((66))  JJuuddggeess  ooff  tthhee  CCoouurrtt  ooff  AAppppeeaall  ––  tthhee  hhiigghheesstt  ccoouurrtt  iinn  

                                             
4 KKeeyy  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  CCoommmmiissssiioonn  iinncclluuddee::  ((ii))  PPrroosseeccuuttiioonn  ooff  tthhoossee  iimmpplliiccaatteedd  iinn  tthhee  ssccaannddaall;;  
((iiii))  EEnnaaccttmmeenntt  ooff  aa  PPrroocceeeeddss  ooff  CCrriimmee  AAcctt;;  ((iiiiii))  EEnnaaccttmmeenntt  ooff  aa  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  BBiillll;;  ((iivv))  KKRRAA  ttoo  ffiillee  rreegguullaarr  
rreeppoorrttss  oonn  tthhee  iinnccoommee  ttaaxx  ccaasseess  aanndd  aappppeeaallss,,  eexxppllaaiinniinngg  wwhhaatt  ttrraannssppiirreedd;;  aanndd  ((iivv))  CCBBKK  lliikkee  ootthheerr  GGoovveerrnnmmeenntt  
iinnssttiittuuttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aauuddiitt  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  aanndd  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall  aass  mmaatttteerr  ooff  ccoouurrssee..,,  wwhhiillee  oonn  tthhee  
NNgguunngg’’uu  rreeppoorrtt,,  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinncclluuddee::  ((ii))  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  LLaanndd  TTiittlleess  TTrriibbuunnaall;;  ((iiii))  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aann  
AAddvviissoorryy  TTaasskk  FFoorrccee  oonn  llaanndd  mmaatttteerrss;;  ((iiiiii))  rreeddrreessss  ooff  ppaasstt  wwrroonnggss  oovveerr  iilllleeggaall//iirrrreegguullaarr  aallllooccaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  llaanndd;;  aanndd  
rreeccoovveerryy  ooff  ppuubblliicc  llaanndd  iilllleeggaallll66yy  oorr  iirrrreegguullaarrllyy  aaccqquuiirreedd,,  ee..gg..  eexxcciisseedd  ffoorreesstt  llaannddss,,  eettcc..  
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KKeennyyaa  ––  wweerree  iimmpplliiccaatteedd  iinn  aalllleeggeedd  ccoorrrruuppttiioonn,,  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt  aanndd  jjuuddiicciiaall  
mmiissbbeehhaavviioorr..  SSeevveennttyy  ssiixx  ((7766))  mmaaggiissttrraatteess  wweerree  rreettiirreedd  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt,,  wwhhiillee  
ttwweellvvee  ((1122))  JJuuddggeess  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  aanndd  ffoouurr  ((44))  JJuuddggeess  ooff  AAppppeeaall  oopptteedd  ttoo  rreettiirree..  
TThhee  rreemmaaiinniinngg  tthhiirrtteeeenn  ((1133))  mmaaggiissttrraatteess  aanndd  JJuuddggeess  wweerree  ssuussppeennddeedd  ppeennddiinngg  
hheeaarriinngg  ooff  tthheeiirr  ccaasseess  bbyy  ddiisscciipplliinnaarryy  ttrriibbuunnaallss..  TThhiiss  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  bbyy  
ffaarr  tthhee  mmoosstt  ffaarr--rreeaacchhiinngg  ppuurrggee  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  
CCoommmmoonnwweeaalltthh..  TThhee  hheeaarriinnggss  ooff  tthhee  ccaasseess  ooff  tthhee  jjuuddggeess  wwhhoo  hhaavvee  cchhaalllleennggeedd  tthheeiirr  
ssuussppeennssiioonnss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ccoonncclluuddeedd  bbyy  mmiidd  22000077;;  

TToo  ffiillll  uupp  ssoommee  ooff  tthhee  ppoossiittiioonnss  lleefftt  aafftteerr  tthhee  ppuurrggee,,  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  
rreeccrruuiitt  ssiinnccee  22000033..  CCuurrrreennttllyy,,  tthheerree  aarree  88  jjuuddggeess  iinn  tthhee  CCoouurrtt  ooff  AAppppeeaall,,  4433  jjuuddggeess  iinn  
tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  aanndd  228822  mmaaggiissttrraatteess  ooff  wwhhiicchh  3322  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccrruuiitteedd  ssiinnccee  22000033  ttoo  
rreeppllaaccee  tthhee  7766  wwhhoo  wweerree  rreettiirreedd  iinn  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  ooppeenniinngg  uupp  ooff  
mmoorree  ccoouurrttss  iinn  rruurraall  aarreeaass  ttoo  eennhhaannccee  aacccceessss  ttoo  jjuussttiiccee,,  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  iiss  ccuurrrreennttllyy  
rreeccrruuiittiinngg  mmoorree  mmaaggiissttrraatteess..  TThhee  jjuuddiicciiaarryy  hhaass  aallssoo  iinnssttiittuutteedd  aa  sseellff--rreejjuuvveennaattiinngg  
mmeecchhaanniissmm  tthhrroouugghh  aa  ppeeeerr  rreevviieeww  oonn  iinntteeggrriittyy  aanndd  hhaannddlliinngg  ooff  ccoommppllaaiinnttss,,  wwhhiicchh  iiss  
eexxppeecctteedd  ttoo  iimmpprroovvee  iittss  ssyysstteemmss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee;;    

  TTrraacciinngg,,  rreeccoovveerryy,,  aanndd  rreessttiittuuttiioonn  ooff  aasssseettss  ssuussppeecctteedd  ttoo  bbee  iilllleeggaallllyy  aaccqquuiirreedd::  TThhee  
KKAACCCC  iiss  ppuurrssuuiinngg  aasssseett  rreeccoovveerryy  oonn  tthhrreeee  mmaaiinn  ffrroonnttss;;  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  aanndd  tthhee  NNdduunngg''uu  CCoommmmiissssiioonnss  aanndd  aasssseett  
rreeccoovveerryy  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  TThhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt,,  
22000033..  IInn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  YYeeaarr  22000055--22000066,,  tthhee  KKAACCCC  ffiilleedd  aanndd  pprroosseeccuutteedd  7788  
aapppplliiccaattiioonnss  bbeeffoorree  ccoouurrtt  sseeeekkiinngg  ttoo  pprreesseerrvvee  mmoonneeyy  aanndd  pprrooppeerrttyy  ssuussppeecctteedd  ttoo  bbee  
tthhee  pprroocceeeeddss  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  oorr  eeccoonnoommiicc  ccrriimmee;;  iinnvveessttiiggaatteedd  ccaasseess  wwiitthh  aa  vvaalluuee  
eessttiimmaatteedd  aatt  KKsshh  88..55  BBiilllliioonn;;  iissssuueedd  mmoorree  tthhaann  445500  DDeemmaanndd  NNoottiicceess  iinn  rreessppeecctt  ooff  
iilllleeggaallllyy  oorr  iirrrreegguullaarrllyy  aalliieennaatteedd  ppuubblliicc  llaanndd;;  aanndd  pprroosseeccuutteedd  4433  cciivviill  ccaasseess  ffoorr  
rreeccoovveerryy  ooff  iilllleeggaallllyy  aalliieennaatteedd,,  lloosstt  oorr  ddaammaaggeedd  pprrooppeerrttyy;;  aanndd  

  RReessiiggnnaattiioonn  ooff  ccaabbiinneett  mmiinniisstteerrss::  TThhee  ffoorrmmeerr  mmiinniisstteerrss  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  
MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  rreessiiggnneedd  ttoo  ppaavvee  wwaayy  ffoorr  
iinnvveessttiiggaattiioonnss  iinnttoo  tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  aanndd  AAnngglloo  LLeeaassiinngg  ccaasseess..      AAfftteerr  ffoolllloowwiinngg  dduuee  
pprroocceesssseess  iinn  tthhee  ccoouurrttss  ooff  LLaaww  iinn  KKeennyyaa,,  tthhee  ffoorrmmeerr  ooff  MMiinniisstteerr  ooff  EEdduuccaattiioonn  wwaass  
eexxoonneerraatteedd  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreeaappppooiinntteedd  iinnttoo  hhiiss  ppoossiittiioonn  iinn  NNoovveemmbbeerr  22000066  aanndd  
aallssoo  tthhee  KKAACCCC  iinnvveessttiiggaattiioonn55  ffoouunndd  nnoo  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  
ooff  EEnneerrggyy..    HHee  wwaass  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreeaappppooiinntteedd  iinnttoo  hhiiss  ppoossiittiioonn  iinn  NNoovveemmbbeerr  22000066..    

  
  

                                             
5   DDeettaaiillss  ooff  tthhee    KKAACCCC  iinnvveessttiiggaattiioonnss  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDeecceemmbbeerr,,  22000066  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrtt  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt..  
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IIIIII::  CCHHAALLLLEENNGGEESS  EEXXPPEERRIIEENNCCEEDD  IINN  TTHHEE  FFIIGGHHTT  AAGGAAIINNSSTT  

CCOORRRRUUPPTTIIOONN  AANNDD  IINN  SSTTRREENNGGTTHHEENNIINNGG  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  
  
  
1122..  WWhhiillee  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprrooggrreessss  hhaass  bbeeeenn  rreeggiisstteerreedd  ttoowwaarrddss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  
ggoovveerrnnaannccee  aanndd  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt,,  mmaannyy  cchhaalllleennggeess  rreemmaaiinn..  
TThheessee  cchhaalllleennggeess,,  bbootthh  lleeggiissllaattiivvee  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall,,  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffuurrtthheerr  rreeffoorrmm  mmeeaassuurreess  uunnddeerr  tthhee  oonnee--yyeeaarr  GGoovveerrnnaannccee  AAccttiioonn  PPllaann  
((GGAAPP))  aanndd  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  PPllaann..  AAmmoonngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  
cchhaalllleennggeess  eexxppeerriieenncceedd  wwhhiillee  iimmpplleemmeennttiinngg  vvaarriioouuss  pprrooggrraammss  iinncclluuddee::  
  
AA::  CCoorrrruuppttiioonn  PPrreevveennttiioonn  

1133..  PPrreevveennttiivvee  iinniittiiaattiivveess  rreemmaaiinn  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  aa  ssuussttaaiinneedd  aanndd  
eeffffeeccttiivvee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  aa  zzeerroo--ttoolleerraannccee  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn..  
PPrreevveennttiivvee  iinntteerrvveennttiioonnss  hhaavvee  tthheerreeffoorree  bbeeeenn  eemmpphhaassiizzeedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  
TThheessee  eeffffoorrttss  hhaavvee  ffaacceedd  mmaannyy  cchhaalllleennggeess..  AAmmoonngg  tthhee  cchhaalllleennggeess  eexxppeerriieenncceedd  iinncclluuddee::  

  WWeeaakk  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  
eedduuccaattiioonnaall  ccaammppaaiiggnn  aanndd  aawwaarreenneessss;;66  

  WWeeaakknneesssseess  iinn  pprroocceesssseess,,  ssyysstteemmss  aanndd  pprroocceedduurreess  wwiitthhiinn  ppuubblliicc  eennttiittiieess  tthhaatt  eexxppoossee  
tthheemm  ttoo  rreenntt--sseeeekkiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn--ffaacciilliittaattiivvee  aaccttiivviittiieess;;    

  CCaappaacciittyy  ccoonnssttrraaiinnttss,,  iinncclluuddiinngg  lliimmiitteedd  mmaannppoowweerr,,  ffiinnaanncciiaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  rreessoouurrcceess  
aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  tthhee  ffrroonntt--lliinnee  ooff  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  
ccoorrrruuppttiioonn;;    

  IInnaaddeeqquuaattee  aapppprreecciiaattiioonn  aanndd  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  tthhee  cciittiizzeennrryy  ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  
tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn;;  aanndd  

  HHiigghh  aanndd  uunnrreeaalliissttiicc  ppuubblliicc  eexxppeeccttaattiioonn  wwiitthhoouutt  dduuee  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  
iinnvveessttiiggaattiioonnss  iinnttoo  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccrriimmee  aanndd  tthhee  dduuee  pprroocceessss  ooff  llaaww..  
TThheessee  uunnmmeett  hhiigghh  eexxppeeccttaattiioonnss  hhaavvee  ccrreeaatteedd  aappaatthhyy  aammoonngg  cciittiizzeennss  tthheerreebbyy  
ddiissccoouurraaggiinngg  bbrrooaadd--bbaasseedd  cciittiizzeenn  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ccoorrrruuppttiioonn  
pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess..  

  

                                             
6 IItt  hhaass  bbeeeenn  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  eeffffoorrttss  aammoonngg  tthhee  ootthheerr  bbooddiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn..  TThheessee  
bbooddiieess  iinncclluuddee;;  tthhee  CCaabbiinneett  CCoommmmiitttteeee  oonn  CCoorrrruuppttiioonn  ((22000033))  ttoo  aaddvviissee  tthhee  PPrreessiiddeenntt  oonn  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  iinniittiiaattiivveess;;    
tthhee  EEffffiicciieennccyy  MMoonniittoorriinngg  UUnniitt  ((11999911))  wwhhiicchh  oovveerrsseeeess  tthhee  ggeenneerraall  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ppuubblliicc  bbooddiieess  aanndd  hhaass  iinnvveessttiiggaatteedd  
iinnttoo  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  vvaarriioouuss  ppuubblliicc  bbooddiieess;;  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrrooppeerrttiieess  IInnvveessttiiggaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((22000033))  ttoo  llooookk  iinnttoo  
tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  pprrooppeerrttiieess  ssuucchh  aass  llaanndd,,  ooffffiiccee  bbuuiillddiinnggss  aanndd  rreessiiddeennttiiaall  hhoouusseess  wwiitthh  aa  
vviieeww  ttoo  rreeppoossiittiioonn;;  tthhee  PPeennddiinngg  BBiillllss  VVaalliiddaattiioonn  aanndd  VVeerriiffiiccaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((22000033))  tthhaatt  iiss  llooookkiinngg  iinnttoo  hhuuggee  ccllaaiimmss  
bbyy  rrooaadd  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  tthhee  TTrreeaassuurryy;;  tthhee  EEtthhiiccss  aanndd  IInntteeggrriittyy  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  ((22000055))  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  ccaasseess  ooff  aalllleeggeedd  
ccoorrrruuppttiioonn  iinn  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  aanndd  ttoo  aaddvviissee  oonn  mmeeaassuurreess  ttoo  eennhhaannccee  iinntteeggrriittyy  aanndd  ddiisscciipplliinnee  jjuuddiicciiaall  ssttaaffff;;  tthhee  PPuubblliicc  
SSeerrvviiccee  IInntteeggrriittyy  PPrrooggrraamm  ((22000022,,  22000033))  wwhhiicchh  pprroommootteess  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn  ppllaannss,,  ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiioonn  
ccoommmmiitttteeeess,,  ccoorrrruuppttiioonn  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  aanndd  ccooddeess  ooff  ccoonndduucctt  aaccrroossss  tthhee  ppuubblliicc  sseerrvviicceess;;  tthhee  SSttaattee  CCoorrppoorraattiioonnss  
AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  ((22000044))  ttoo  oovveerrsseeee  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  ccoorrppoorraattiioonnss  aanndd  ttoo  ttaakkee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn;;  
tthhee  PPuubblliicc  CCoommppllaaiinnttss  UUnniitt  ((22000033))  ttoo  rreevviieeww,,  oonn  aa  ccoonnffiiddeennttiiaall  bbaassiiss,,  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  aabboouutt  ccoorrrruuppttiioonn  oorr  
aabbuussee  ooff  ooffffiiccee;;  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  CCaammppaaiiggnn  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ((22000044)),,  ccoommpprriissiinngg  rreepprreesseennttaattiivveess  
ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ssttaattuuttoorryy  ccoommmmiissssiioonnss,,  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  cciivviill  ssoocciieettyy,,  nnaattiioonnaall  mmeeddiiaa  
aassssoocciiaattiioonnss,,  wwoommeenn’’ss  iinntteerreesstt  ggrroouuppss,,  aanndd  rreelliiggiioouuss  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  wwiitthh  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinntteerr  aalliiaa  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  
nnaattiioonnaall  ffrraammeewwoorrkkss  aanndd  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss..  
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BB::  IInnvveessttiiggaattiioonnss  

1144..  OOvveerr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  ddeessppiittee  pprrooggrreessss  mmaaddee  iinn  tthhee  ccoorrrruuppttiioonn  iinnvveessttiiggaattiioonn  
ffrroonntt,,  cchhaalllleennggeess,,  eessppeecciiaallllyy  ccaappaacciittyy--rreellaatteedd  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  rreemmaaiinn  aa  
mmaajjoorr  oobbssttaaccllee  ttoo  eeffffeeccttiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  ccoorrrruuppttiioonn..  SSppeecciiffiicc  
cchhaalllleennggeess  eexxppeerriieenncceedd  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt,,  iinncclluuddee::  

  IInnaaddeeqquuaaccyy  iinn  tthhee  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  ccrroossss--bboorrddeerr  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aanndd  
rreessttiittuuttiioonnss  ooff  ccoorrrruuppttllyy  aaccqquuiirreedd  aasssseettss;;  

  LLaacckk  ooff  eeffffeeccttiivvee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  aaggeenncciieess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  
pprroosseeccuuttiioonn;;  aanndd  

  CCaappaacciittyy  ccoonnssttrraaiinnttss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  lliimmiitteedd  sskkiilllleedd  mmaannppoowweerr,,  uunnddeerr--ddeevveellooppeedd  
tteecchhnnoollooggiiccaall  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ttaacckkllee  mmooddeerrnn  aanndd  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  
eeccoonnoommiicc  ccrriimmee  ccaasseess..    

  
CC::  PPrroosseeccuuttiioonn//RReessttiittuuttiioonn  

1155..  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  eeffffoorrtt  ttoowwaarrddss  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  hhaass  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
eexxppeerriieenncceedd  cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  pprroosseeccuuttiioonn  aanndd  rreessttiittuuttiioonn..  TThheessee  cchhaalllleennggeess,,  
tthhoouugghh  ffeeww,,  hhaavvee  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  zzeerroo--ttoolleerraannccee  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn..  
AAmmoonngg  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthheessee  cchhaalllleennggeess  iinncclluuddee::  

  NNeeww  uunntteesstteedd  lleeggiissllaattiioonn  tthhaatt  hhaass  eexxhhiibbiitteedd  ssoommee  wweeaakknneesssseess  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff::  ((ii))  
CCoonnssttiittuuttiioonnaall  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee  ppoowweerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  ccoommppeell  ssuussppeeccttss  ttoo  
pprroovviiddee  iitt  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn;;  ((iiii))  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee  
aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  RReecceeiivveerr  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  oovveerr  pprrooppeerrttyy  ssuussppeecctteedd  ttoo  bbee  tthhee  
pprroocceeeeddss  ooff  ccoorrrruuppttiioonn;;  aanndd  ((iiiiii))  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aaggaaiinnsstt  ppoowweerrss  ttoo  
iinnvveessttiiggaattee  aanndd  ddeeaall  wwiitthh  PPeennaall  CCooddee  ooffffeenncceess..  TThheessee  wweeaakknneesssseess  aarree  bbeeiinngg  
aaddddrreesssseedd  wwhheenn  tthheeyy  aarriissee  tthhrroouugghh  aammeennddmmeennttss;;  

  LLaacckk  ooff  aaddeeqquuaattee  ccaappaacciittyy  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  tthhee  
ffrroonntt--lliinnee  ooff  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy  
GGeenneerraall,,  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  aanndd  tthhee  KKAACCCC;;      

  DDeellaayyss  bbyy  ssuussppeeccttss  aanndd  tthheeiirr  llaawwyyeerrss  wwhhoo  hhaavvee  ddooggggeeddllyy  ffoouugghhtt  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  
KKAACCCC  tthhrroouugghh  tthhee  ccoouurrtt  pprroocceessss;;77    

  PPoolliittiicciissaattiioonn  ooff  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  wwiitthh  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss  ssuuppppoorrttiinngg  
ssuussppeeccttss  ffrroomm  tthheeiirr  eetthhnniicc  ccoommmmuunniittiieess  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  aaggeenncciieess  aanndd  
ddiissmmiissssiinngg  tthhee  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  eeffffoorrttss  aass  aa  wwiittcchh  hhuunntt  aaggaaiinnsstt  tthheeiirr  ssuuppppoorrtteerrss;;  aanndd      

  IInn  tthhee  ppaasstt,,  uunnttiill  vveerryy  rreecceennttllyy,,  rreeccoouurrssee  ttoo  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  rreeffeerreennccee  wwaass  uusseedd  ttoo  
ddeellaayy  iinnddeeffiinniitteellyy  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  ccaasseess..  IInn  FFeebbrruuaarryy  22000066  tthhee  CChhiieeff  
JJuussttiiccee  ppuubblliisshheedd  nneeww  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  KKeennyyaa  ((SSuuppeerrvviissoorryy  JJuurriissddiiccttiioonn  aanndd  
PPrrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  FFuunnddaammeennttaall  RRiigghhttss  aanndd  FFrreeeeddoomm  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall))  HHiigghh  CCoouurrtt  
PPrraaccttiiccee  aanndd  PPrroocceedduurree  rruulleess,,  wwhhiicchh  ddiidd  aawwaayy  wwiitthh  aauuttoommaattiicc  ssttaayy  ooff  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  
ccrriimmiinnaall  ccaasseess  uuppoonn  aa  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  rreeffeerreennccee..  TThheessee  nneeww  nneeww  rruulleess  hhaavvee  aaccccoorrddeedd  

                                             
77    FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  rreecceenntt  rreevviieeww  ooff  tthhee  LLaawwss,,  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  JJuuddiicciiaall  PPrroocceesssseess  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  CCoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa    
bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  LLaaww  RReeppoorrttiinngg  ((OOccttoobbeerr  22000066))  ffoouunndd  tthhaatt  ccoorrrruuppttiioonn  ccaasseess  ttyyppiiccaallllyy  hhaavvee  mmoorree  
aaddjjoouurrnnmmeennttss  tthhaann  ootthheerr  ttyyppee  ooff  ccaasseess  ((mmoossttllyy  bbyy  tthhee  ddeeffeennssee  bbuutt  aallmmoosstt  aass  oofftteenn  bbyy  tthhee  pprroosseeccuuttiioonn  aanndd  bbyy  tthhee  
ccoouurrttss))..      
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tthhee  AAttttoorrnneeyy  ggeenneerraall  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreessttaarrtt  pprroosseeccuuttiioonn  ooff  ccaasseess,,  wwhhiicchh  hhaadd  
ssttaalllleedd  bbyy  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  rreeffeerreennccee....  

  
  

IIVV::  SSTTRRAATTEEGGYY  FFOORR  TTHHEE  WWAAYY  FFOORRWWAARRDD  
  
  
1166..  GGooiinngg  ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreemmaaiinnss  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  zzeerroo--ttoolleerraannccee  ttoo  
ccoorrrruuppttiioonn..  AAlltthhoouugghh  mmuucchh  hhaass  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  iinn  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss,,  mmoorree  
rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  ddoonnee..  AAccccoommpplliisshhiinngg  tthhee  ttaasskk  aahheeaadd,,  hhoowweevveerr,,  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  
oouuttssttaannddiinngg  lleeggiissllaattiivvee  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  cchhaalllleennggeess  ccoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  
eeffffoorrttss  bbee  aaddddrreesssseedd  eexxppeeddiittiioouussllyy..  IItt  iiss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  
ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  ddeevveellooppeedd  aa  NNaattiioonnaall  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  PPllaann  ttoo  
pprroovviiddee  aa  mmeeddiiuumm--tteerrmm  ffooccuuss  ttoo  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn..  TThhee  PPllaann  bbrriinnggss  ttooggeetthheerr,,  
iinn  aa  ssyysstteemmaattiicc  wwaayy,,  aallll  nnaattiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  aallll  tthhee  aaggeenncciieess  tthhaatt  
ffoorrmm  tthhee  ppiillllaarrss  ooff  tthhee  PPllaann..    
  
1177..  RReefflleeccttiinngg  iittss  ffuullll  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  PPllaann,,  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  GGoovveerrnnaannccee  AAccttiioonn  PPllaann88  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  JJuullyy  22000066    
tthhrroouugghh  eenndd--22000077)),,  wwhhiicchh  sseettss  oouutt  ttiimmee--bboouunndd  ssppeecciiffiicc  pprriioorriittiizzeedd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  
iinntteerrvveennttiioonnss//iinniittiiaattiivveess  iinn  tthhee  bbrrooaadd  aarreeaass  ooff::  ((ii))  pprreevveennttiioonn;;  ((iiii))  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  
rreeccoovveerryy  ooff  ccoorrrruuppttllyy  aaccqquuiirreedd  aasssseettss;;  aanndd  ((iiiiii))  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  pprroosseeccuuttoorriiaall  ccaappaacciittyy..  
WWhhiillee  iimmpplleemmeennttiinngg  tthheessee  pprrooppoosseedd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  mmeeaassuurreess,,  ttoopp  pprriioorriittyy  wwiillll  bbee  ggiivveenn  
ttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  pprreevveennttiivvee  iinniittiiaattiivveess  wwhhoossee  iimmpplleemmeennttaattiioonnss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  
rreessuulltt  iinn  mmeeaassuurraabbllee  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm..    TThhee  
aarreeaass  ooff  ffooccuuss  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  iinncclluuddee::  
  
AA::  PPrreevveennttiivvee  IInniittiiaattiivveess  
  
1188..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  aa  nnuummbbeerr  ooff  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  pprreevveennttiivvee  
iinntteerrvveennttiioonnss  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ffuurrtthheerr  lleeggiissllaattiivvee  rreeffoorrmmss,,  ppuubblliicc  sseeccttoorr  rreeffoorrmmss,,  
ttrraannssppaarreennccyy,,  ffrreeeeddoomm  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ccaammppaaiiggnn  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  ffoolllloowwss::    
  
ii..  FFuurrtthheerr  LLeeggiissllaattiivvee  AAddvvaanncceess      

SSeevveerraall  llaawwss  wwiillll  bbee  aammeennddeedd  uunnddeerr  TThhee  SSttaattuuttee  llaaww  ((MMiisscceellllaanneeoouuss  
AAmmeennddmmeennttss))  BBiillll  22000066  aanndd  TThhee  WWiittnneessss  PPrrootteeccttiioonn  BBiillll  22000066,,  wwhhiicchh  iiss  bbeeffoorree  
PPaarrlliiaammeenntt..  AAmmoonngg  ootthheerr  aammeennddmmeennttss  pprrooppoosseedd  iinncclluuddee::    

  TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  OOffffiicceerrss  ((RReemmuunneerraattiioonn))  AAcctt,,  ((CCaapp  442233))  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  
nneeww  ssaallaarryy  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ooffffiiccee  hhoollddeerrss;;      

  TThhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt,,  22000033,,  ttoo  ddiissaallllooww  
aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  SSttaayy  ooff  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  ccaasseess  iinnvvoollvviinngg  eeccoonnoommiicc  ccrriimmeess  aanndd  
ccoorrrruuppttiioonn,,  aanndd  ttoo  eennaabbllee  tthhee  KKAACCCC  ttoo  sseeiizzee  aasssseettss  ooff  tthhee  ssuussppeeccttss;;      

                                             
88  FFoorr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  iinniittiiaattiivveess  pprrooppoosseedd  ttoo  ffuurrtthheerr  ddeeeeppeenn  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  KKeennyyaa,,  sseeee  
tthhee  ffiinnaall  DDrraafftt  GGoovveerrnnaannccee  AAccttiioonn  PPllaann  ––  JJuullyy  22000066  ––  JJuunnee  22000077  wwhhiicchh  hhaass  nnooww  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  DDeecceemmbbeerr  22000077..  
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  HHaarrmmoonniizzee  tthhee  ppeennaallttiieess  ffoorr  ooffffeenncceess  tthhaatt  ccaann  bbee  pprroosseeccuutteedd  uunnddeerr  bbootthh  TThhee  
AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt,,  22000033  aanndd  TThhee  PPeennaall  CCooddee;;  

  AAmmeenndd  tthhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  EEtthhiiccss  AAcctt,,  22000033,,  ttoo  rreegguullaattee  aanndd  eennhhaannccee  ppuubblliicc  
aacccceessss  ttoo  tthhee  ooffffiicceerrss’’  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  AAsssseettss  aanndd  LLiiaabbiilliittiieess;;  

  OOtthheerr  iinntteennddeedd  bbiillllss  ttoo  bbee  ttaabblleedd  ttoo  ppaarrlliiaammeenntt  iinncclluuddee  ((ii))  tthhee  PPrroocceeeeddss  ooff  
EEccoonnoommiicc  aanndd  AAnnttii--MMoonneeyy  llaauunnddeerriinngg  BBiillll  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  
PPoolliittiiccaall  PPaarrttiieess  FFuunnddiinngg  BBiillll..      

  
iiii..  TTrraannssppaarreennccyy,,  PPuubblliicc  AAcccceessss  ttoo  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPuubblliicc  EEdduuccaattiioonn      

PPrrooppoosseedd  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  DDeecceemmbbeerr  22000077  ttoo  iimmpprroovvee  
ttrraannssppaarreennccyy,,  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennhhaannccee  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  
iinncclluuddee::  

  TThhee  pprrooppoosseedd  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  BBiillll  22000066,,  wwiitthh  pprroovviissiioonnss  ffoorr  
wwhhiissttlleebblloowweerr  pprrootteeccttiioonn,,  wwhheenn  eennaacctteedd  wwiillll  eemmppoowweerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
ppuubblliicc  ttoo  hhaavvee  ffrreeee  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  hheelldd  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt..    TThhee  rriigghhtt  ooff  
tthhee  mmeeddiiaa  ttoo  aacccceessss  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  ffuurrtthheerr  eennhhaannccee  
ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  TThhee  ddrraafftt  MMeeddiiaa  BBiillll  wwiillll  bbee  ffiinnaalliizzeedd  aanndd  
ssuubbmmiitttteedd  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt  ttoo  eennhhaannccee  sseellff  rreegguullaattiioonn;;    

  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  nnoonn--ssttaattee  ppaarrttnneerrss  ((iinncclluuddiinngg  iinndduussttrryy  
rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy))  iinn  aa  WWoorrlldd  BBaannkk--ccoooorrddiinnaatteedd  ssttuuddyy  oonn  
KKeennyyaa’’ss  mmeeddiiaa  iinndduussttrryy  aaiimmeedd  aatt  aasssseessssiinngg  hhooww  bbeesstt  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  eeffffiicciieenntt,,  hhiigghh  qquuaalliittyy  mmeeddiiaa  pprroodduucctt  aanndd  sseerrvviiccee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroovviissiioonn;;  

  TToo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  ssyysstteemm,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
wwiillll  aallssoo  eessttaabblliisshh  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  22000066//0077  aa  NNaattiioonnaall  BBuurreeaauu  ooff  
SSttaattiissttiiccss  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  CCeennttrraall  BBuurreeaauu  ooff  SSttaattiissttiiccss,,  tthhrroouugghh  TThhee  SSttaattiissttiiccss  
AAcctt,,  22000066..  TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  ccoolllleecctt,,  ccoommppiillee,,  aannaallyyzzee,,  aanndd  ppuubblliisshh  ssttaattiissttiiccaall  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  wwiillll  bbee  gguuiiddeedd  bbyy  eexxpplliicciitt  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ppuubblliicc  aacccceessss  aanndd  
ddiisssseemmiinnaattiioonn;;    

  AA  rreellaatteedd  aassppeecctt  ooff  tthheessee  ttrraannssppaarreennccyy  iinniittiiaattiivveess  iiss  tthhee  oonn--ggooiinngg  hheeaavvyy  
iinnvveessttmmeennttss  iinn  ee--ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  
aanndd  aawwaarreenneessss--rraaiissiinngg;;  

  LLaauunncchh  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  wwiirreelleessss--bbaasseedd  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  hhuubbss  iinn  tthhee  
ddiissttrriiccttss  aanndd  ccoonnssttiittuueenncciieess;;    

  CCoommpplleettee  tthhee  KKAACCCC  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff  aasssseettss  bbyy  MMiinniisstteerrss  aanndd  
AAssssiissttaanntt  MMiinniisstteerrss  uunnddeerr  tthhee  MMiinniisstteerriiaall  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  mmaaddee  iinn  22000066  
aanndd  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  oonn  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  eennhhaannccee  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    KKAACCCC  ttoo  ssuubbmmiitt  iittss  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy;;  

  MMaakkee  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff  aasssseettss  mmaaddee  bbyy  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  aacccceessssiibbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  
uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ooff  aa  ffeeee;;  aanndd  

  EEssttaabblliisshh  aanndd  mmaakkee  ooppeerraattiioonnaall  tthhee  PPuubblliicc  CCoommppllaaiinnttss  UUnniitt  ffoorr  rreeffeerrrraall  ooff  
aaccttss  ooff  mmaallpprraaccttiicceess..  

  
iiiiii..  RReessuullttss  MMeeaassuurreemmeenntt  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  MMaannaaggeemmeenntt..      



 15

GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ddeeeeppeenniinngg  tthhee  ffooccuuss  oonn  rreessuullttss  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  ggoooodd  
ggoovveerrnnaannccee,,  aanndd  iiss  mmaakkiinngg  pprrooggrreessss  iinn  rroolllliinngg  oouutt  tthhee  RRBBMM  SSyysstteemm  iinn  tthhee  ppuubblliicc  
sseeccttoorr..  FFuurrtthheerr  sstteeppss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  RRBBMM’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinncclluuddee  ddeevveellooppiinngg  
ssyysstteemmss  ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iinntteeggrraatteedd  ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall,,  
ppeerrffoorrmmaannccee  aauuddiittss  aanndd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  OOtthheerr  aaccttiioonnss  iinncclluuddee  
iinnttrroodduucciinngg  sseerrvviiccee  cchhaarrtteerrss  aanndd  ssccoorreeccaarrddss  ffoorr  GGoovveerrnnmmeenntt  mmiinniissttrriieess,,  
ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ppuubblliicc  bbooddiieess  ((iinncclluuddiinngg  ffoorr  ppaarraassttaattaallss))  ttoo  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  
wweebb..    
  

iivv..  DDeeeeppeenniinngg  PPuubblliicc  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  RReeffoorrmmss  

IInn  lliinnee  wwiitthh  iittss  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  rreeffoorrmmss  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  PPFFMM  
SSttrraatteeggyy  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ssttaarrttiinngg  22000066//0077,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  sseeeekk  ttoo  
ddeeeeppeenn  aanndd  eennhhaannccee  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  oovveerrssiigghhtt  aanndd  ttoo  iimmpprroovvee  
eeffffiicciieennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  ppuubblliicc  ffuunnddss..  AAmmoonngg  tthhee  iinniittiiaattiivveess  ttoo  
bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinncclluuddee::  

  PPrreeppaarriinngg  aanndd  ppuubblliisshhiinngg  eexxtteerrnnaall  aauuddiitt  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  aanndd  
AAuuddiittoorr  GGeenneerraall  iinn  aa  ttiimmeellyy  ffaasshhiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  TThhee  PPuubblliicc  AAuuddiitt  AAcctt  
22000033;;    

  AAddooppttiinngg  aa  rriisskk  bbaasseedd  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  aapppprrooaacchh,,  iinncclluuddiinngg  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  
tthhee  mmiinniisstteerriiaall  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeeess  eexxppeecctteedd  ttoo  pprroovviiddee  oovveerrssiigghhtt..    
EEmmppoowweerriinngg  tthhee  MMiinniisstteerriiaall  AAuuddiitt  OOffffiiccee  aanndd  pprroovviiddiinngg  tthheemm  aa  mmaannddaattee  ffoorr  
eennssuurriinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aauuddiitt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  AAnndd,,  ddeevveelloopp  aauuddiitt’’ss  
ppoosstt--iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreevviieewwss  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAuuddiitt  OOffffiiccee,,  ccoommmmuunniiccaattee  
tthhee  rreessuullttss  ttoo  tthhee  PPuubblliicc  AAccccoouunnttss  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  ppuubblliisshh  tthheemm..  

  EEnnhhaannccee  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  bbrrooaaddeerr  ssttaakkeehhoollddeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  
mmeemmbbeerrss  ooff  ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  ppuubblliicc  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  22000077//0088  bbuuddggeett  
ccyyccllee;;  

  CCoonndduuccttiinngg  eexxppeennddiittuurree--ttrraacckkiinngg  ssuurrvveeyyss  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  mmiinniissttrryy  ttoo  iinnffoorrmm  
bbuuddggeett  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iimmpprroovvee  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  aacchhiieevviinngg  
ddeevveellooppmmeenntt  ggooaallss;;    

  SSttrreennggtthheenn  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aauuddiitt  ccaappaacciittyy  ffoorr  eeffffiicciieenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  
ddeevvoollvveedd  ffuunnddss  uunnddeerr  tthhee  LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  TTrraannssffeerr  FFuunndd  aanndd  tthhee  
CCoonnssttiittuueennccyy  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd,,  CCoonnssttiittuueennccyy  RRooaaddss  FFuunndd  aanndd  BBuurrssaarryy  
FFuunndd,,  aammoonngg  ootthheerrss;;    

  AAcccceelleerraattee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iinntteeggrraatteedd  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  ((IIFFMMIISS))  aanndd  mmaakkee  iitt  ooppeerraattiioonnaall  iinn  ffoouurr  ssppeennddiinngg  
mmiinniissttrriieess  ((iinncclluuddiinngg  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh))  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  22000077//0088  
bbuuddggeett;;    

  DDeevveelloopp  aanndd  eennffoorrccee  oobbjjeeccttiivvee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ggrraannttiinngg  ttaaxx  eexxeemmppttiioonnss  aanndd  
wwaaiivveerrss  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  ddiissccrreettiioonnaarryy  ppoowweerrss  aanndd  iimmpprroovvee  
ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  ttaaxx  eexxeemmppttiioonn  rreeggiimmee..  TThhiiss  wwiillll  bbee  
ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  ttaaxx  eexxppeennddiittuurree  bbuuddggeettss  ffrroomm  FFYY22000077//0088  
oonnwwaarrdd;;  

  RRee--eessttaabblliisshh  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  ffiissccaall  rreeppoorrttiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  mmiinniissttrryy  ooff  
FFiinnaannccee,,  iinncclluuddiinngg  ppoossttiinngg  oonn  tthhee  wweebb  ooff  QQuuaarrtteerrllyy  BBuuddggeett  RReevviieewwss..  
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EEssttaabblliisshh  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoolllleeccttiinngg  eexxppeennddiittuurree  rreettuurrnnss  iinn  tthhee  BBuuddggeett  
SSuupppplliieess  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee;;  

  SSttrreennggtthheenn  aanndd  bbrrooaaddeenn  oovveerrssiigghhtt  ooff  ccaasshh,,  iinncclluuddiinngg  aaddddrreessssiinngg  ccuurrrreenntt  
cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  TTrreeaassuurryy  FFuunnddiinngg  AAccccoouunntt  aarrrraannggeemmeennttss;;    

  CCoommpplleettee  rreevviieeww  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  kkeeyy  ppaarraassttaattaallss  aanndd  iinniittiiaattee  aa  
pprroocceessss  ttoo  ssttaarrtt  aaddddrreessssiinngg  ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh::  ((ii))  
aauuttoommaattiioonn  ooff  tthhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess  
aanndd  ((iiii))  pprreesseennttiinngg  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  ppuubblliicc  eenntteerrpprriisseess  iinn  tthhee  
aannnneexx  ttoo  tthhee  22000077//0088  bbuuddggeett;;  aanndd..    

  SSuubbmmiitt  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett  aa  ssttrreennggtthheenneedd  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ppuubblliicc  ffiinnaanncciiaall  
mmaannaaggeemmeenntt..    

  
vvii..  DDeeeeppeenniinngg  PPrrooccuurreemmeenntt  RReeffoorrmmss  

TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  pprrooccuurreemmeenntt  rreeffoorrmmss  iiss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  
iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  bbyy  rreedduucciinngg  rreenntt--sseeeekkiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  
ccoorrrruuppttiioonn..  AAmmoonngg  tthhee  iinniittiiaattiivveess  pprrooppoosseedd  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  oovveerr  tthhee  nneexxtt  
oonnee  yyeeaarr,,  iinncclluuddee::  

  EEssttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaakkiinngg  ffuullllyy  ooppeerraattiioonnaall  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  OOvveerrssiigghhtt  
AAuutthhoorriittyy  eennssuurriinngg  iittss  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  oobbjjeeccttiivviittyy,,  aanndd  ffuullllyy  rroolllliinngg  oouutt  ooff  
tthhee  nneeww  pprrooccuurreemmeenntt  rreegguullaattiioonnss  aanndd  gguuiiddeelliinneess;;  

  PPoossttiinngg  oonn  tthhee  mmiinniissttrriieess’’  wweebbssiitteess  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ccoonnttrraaccttss,,  iinncclluuddiinngg  
nnaammeess  ooff  ccoonnttrraaccttoorrss,,  ddeecciissiioonnss  ooff  PPrrooccuurreemmeenntt  AAppppeeaallss  BBooaarrdd,,  bbiiddddeerrss  aanndd  
tteennddeerr  oouuttccoommeess,,  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss’’  ppeerrffoorrmmaannccee;;    

  IInnttrroodduuccee  aa  ttrraannssppaarreenntt  VVeettttiinngg  SSyysstteemm  ttoo  pprree--qquuaalliiffyy  ccoommppaanniieess  iinntteerreesstteedd  
iinn  bbiiddddiinngg  ffoorr  ccoonnttrraaccttss  ttoo  aaddddrreessss  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  aanndd  ttoo  eennaabbllee  eexxppoossuurree  
ooff    ffrraauudduulleenntt  ccoommppaanniieess;;  aanndd  

  BBllaacckklliisstt  ccoommppaanniieess  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  ccaasseess  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  nneeww  pprrooccuurreemmeenntt  llaaww,,  aanndd  mmaakkee  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  
ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee..    

  
vviiii..  FFuurrtthheerr  SSccaalliinngg  ddoowwnn  tthhee  RRoollee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  

IInn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  pprriivvaattee--lleedd  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliiccyy,,  ffuurrtthheerr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  wwiillll  bbee  eennhhaanncceedd  oovveerr  tthhee  nneexxtt  
oonnee  yyeeaarr  tthhrroouugghh  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aanndd  rreemmoovvaall  ooff  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbaarrrriieerrss  ttoo  ttrraaddee..  AAmmoonngg  tthhee  iinniittiiaattiivveess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  oovveerr  
tthhee  nneexxtt  oonnee  yyeeaarr  ttoo  eennhhaannccee  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  aanndd  eennccoouurraaggee  pprriivvaattee  
sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinncclluuddee::  

  AA  pprriivvaattiizzaattiioonn  ccoommmmiissssiioonn  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  aanndd  mmaaddee  
ooppeerraattiioonnaall  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  MMaarrcchh  22000077..  TThhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  ccoommmmiissssiioonn  wwiillll  
ppaavvee  wwaayy  ffoorr  aa  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  pprroocceessss  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  tthheerreebbyy  
mmaakkiinngg  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddiissgguuiissee  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  ttrraannssaaccttiioonnss..  

  RReessttrruuccttuurriinngg//pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  TTeellkkoomm  KKeennyyaa,,  wwhhiillee  tthhee  NNaattiioonnaall  BBaannkk  ooff  
KKeennyyaa  wwiillll  bbee  rreessttrruuccttuurreedd  iinn  ttaannddeemm  wwiitthh  pprriivvaattiizzaattiioonn;;        
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  SSaallee  ooff  ppaarrtt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhaarreess  iinn  MMuummiiaass  SSuuggaarr  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  
KKeennyyaa  RReeiinnssuurraannccee    CCoommppaannyy,,  aanndd  KKeennGGeenn;;    

  EEnnhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ppoorrtt  ooppeerraattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  
ccoonnttaaiinneerr  ppoorrtt  ooppeerraattiioonnss  iinn  MMoommbbaassaa;;    

  LLiibbeerraalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseeccttoorr,,  iinncclluuddiinngg  ssaallee  ooff  aa  sseeccoonndd  
ffiixxeedd--lliinnee  lliicceennssee  ffoorr  ddoommeessttiicc  tteelleeccoomm  ooppeerraattiioonnss  aanndd  aaddddiittiioonnaall  lliicceennsseess  
ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteelleeccoomm  ggaatteewwaayyss;;  aanndd    

  IInncclluuddee  iinn  tthhee  ffiinnaannccee  bbiillll  ffoorr  22000077//0088  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  bbuussiinneessss  lliicceenncceess  
ffoouunndd  ttoott  ttoo  sseerrvvee  aa  uusseeffuull,,  aanndd  eessttaabblliisshh  aa  BBuussiinneessss  RReegguullaattoorryy  RReeffoorrmm  UUnniitt  
iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  aann  eelleeccttrroonniicc  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreegguullaattoorryy  rreeggiissttrryy  
ffoorr  aallll  vvaalliidd  lliicceennsseess..  

  PPrrooggrreessssiinngg  tthhee  ppuubblliicc  pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  iinncclluuddiinngg  iinniittiiaattiinngg  aa  pprroocceessss  ttoo  
ppuutt  iinn  ppllaaccee  aa  lleeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  ooppeerraattiioonnaalliissee  ppuubblliicc  
pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aalllloowwiinngg  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  
ooff  wwaatteerr,,  eenneerrggyy,,  rrooaaddss  aanndd  ttrraannssppoorrtt  sseerrvviicceess  aanndd  lliimmiitt  tthhee  ppootteennttiiaall  rriisskkss  
ffrroomm  ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittiieess  tthhaatt  mmaayy  aarriissee  iinn  ssuucchh  ooppeerraattiioonnss..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  
ccoonncceessssiioonniinngg  aanndd  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  ooff  mmaajjoorr  uuttiilliittiieess  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree  
pprroovviiddeerrss  iiss  eeaarrmmaarrkkeedd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  KKeennyyaa  RRaaiillwwaayyss  CCoorrppoorraattiioonn  ((KKRRCC)),,  
tthhee  KKeennyyaa  PPoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ((KKPPAA))  aanndd  ootthheerrss;;    

  SSuubbmmiissssiioonn  ttoo  CCaabbiinneett  ooff  aa  mmaarrkkeett--oorriieenntteedd  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  rreeffoorrmm  ssttrraatteeggyy..  
bbyy  MMaarrcchh  22000077;;  aanndd    

  AA  ddiiaaggnnoossttiicc  aauuddiitt  ooff  NNaattiioonnaall  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  FFuunndd  ((NNSSSSFF))  wwiillll  bbee  
uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  rreessttrruuccttuurriinngg  aanndd  rreeffoorrmmss  ooff  iittss  ggoovveerrnnaannccee..    

  
  
vviiiiii..  BBrrooaadd--bbaasseedd  SSttaakkeehhoollddeerrss  PPaarrttiicciippaattiioonn      

TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn  rreeqquuiirreess  tthhee  
mmoobbiilliizzaattiioonn  ooff  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  iinncclluuddiinngg  cciivviill  ssoocciieettyy,,  tthhee  mmeeddiiaa,,  
tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  ffaaiitthh--bbaasseedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  bbooddiieess..  GGooiinngg  
ffoorrwwaarrdd,,  tthhiiss  bbrrooaadd--bbaasseedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonnss  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwiillll  
ffooccuuss  oonn  wwoorrkkaabbllee  iinniittiiaattiivveess  oorriieenntteedd  ttoowwaarrdd  ddeemmoonnssttrraabbllee  rreessuullttss..  

  
  
BB::  BBuuiillddiinngg  IInnvveessttiiggaattiivvee  CCaappaacciittyy  
  
1199..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ppllaannss  ttoo  iimmpplleemmeenntt,,  oovveerr  tthhee  nneexxtt  oonnee  yyeeaarr,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  
iinniittiiaattiivveess  aaiimmeedd  aatt  eennhhaanncciinngg  tthhee  iinnvveessttiiggaattiivvee  ccaappaacciittyy  ffoorr  ccoorrrruuppttiioonn..  TThheessee  iinncclluuddee,,  
aammoonngg  ootthheerrss::  

  FFuurrtthheerr  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiivvee  ccaappaacciittyy  ooff  KKAACCCC  tthhrroouugghh  
ssppeecciiaalliizzeedd  ttrraaiinniinngg  aanndd  sseeccuurriinngg  tteemmppoorraarryy  sseerrvviicceess  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  aaggeenncciieess  oonn  
aa  nneeeedd--bbaassiiss;;  
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  SSttrreennggtthheenniinngg  tthhee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoooorrddiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee  ((IICCCC))99  aass  aa  
ccoonnssuullttaattiivvee  ffoorruumm  ggeeaarreedd  ttoowwaarrddss  ccrreeaattiinngg  ssyynneerrggyy  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccoooorrddiinnaattiioonn  
ooff  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  kkeeyy  aaggeenncciieess  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  
mmeeaassuurreess..  TThhee  IICCCC  hhaass  ggoonnee  aa  lloonngg  wwaayy  ttoowwaarrddss  bbrriinnggiinngg  ddoowwnn  ‘‘CChhiinneessee  
WWaallllss’’  iinn  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  rreellaatteedd  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccrriimmee,,  aanndd  hhaass  
llaaiidd  aa  ssoolliidd  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  ddeeeeppeerr  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ffuuttuurree  bbeettwweeeenn  aaggeenncciieess  iinn  
tthhee  ffrroonnttlliinnee  ooff  tthhee  wwaarr  oonn  ccoorrrruuppttiioonn;;    

  EEnnhhaannccee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  KKAACCCC  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  
ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  iimmpprrooppeerr//ccoorrrruupptt  bbeenneeffiittss  uunnddeerr  ppaarrtt  VVII  ooff  TThhee  
AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  AAcctt  

  RReevviieeww  aanndd  ppuubblliisshh  aammeennddmmeennttss  ttoo  TThhee  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  CCrriimmeess  
AAcctt  aanndd  ddeevveelloopp  mmooddaalliittiieess  ttoo  aaddddrreessss  lleeggiissllaattiivvee  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnssttrraaiinnttss  
ttoo  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  rreessttiittuuttiioonn  ooff  aasssseettss  oouuttssiiddee  KKeennyyaa’’ss  jjuurriissddiiccttiioonn;;  

  FFiinnaalliizzee  ccoonnssuullttaattiioonnss  oonn  aann  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppllaann  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  iinn  
tthhee  NNdduunngg’’uu  CCoommmmiissssiioonn  RReeppoorrtt;;  

  CCoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  AAnngglloo  LLeeaassiinngg  aanndd  sseeccuurriittyy  rreellaatteedd  
ccoonnttrraaccttss;;  aanndd    

  IImmpplleemmeenntt  tthhee  GGoollddeennbbeerrgg  CCoommmmiissssiioonn  ooff  IInnqquuiirryy  RReeppoorrtt..  

  

CC::  PPrroosseeccuuttiioonn//RReessttiittuuttiioonn  

  
2200..  OOvveerr  tthhee  nneexxtt  oonnee  yyeeaarr,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinniittiiaattiivveess  
aaiimmeedd  aatt  eennhhaanncciinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  pprroosseeccuuttiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  
eeccoonnoommiicc  ccrriimmee  ccaasseess  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmeeaassuurraabbllyy  iimmpprroovvee  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn..    
SSoommee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinncclluuddee::  
  
  
ii..  EEnnhhaanncciinngg  CCaappaacciittyy  ttoo  PPrroosseeccuuttee  

DDeessppiittee  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  ccaasseess,,  tthhee  ccuurrrreenntt  
ccaappaacciittyy  ttoo  pprroosseeccuuttee  iiss  ssttiillll  iinnaaddeeqquuaattee..    TThhiiss  hhaass  aaffffeecctteedd  eeffffoorrttss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  
pprroosseeccuuttee  ppaasstt  aanndd  oonn--ggooiinngg  ccaasseess  oonn  ccoorrrruuppttiioonn..    AA  nnuummbbeerr  ooff  ttrraaiinniinngg  
pprrooggrraammss  hhaavvee  bbeeeenn  llaauunncchheedd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  SSttaattee  LLaaww  OOffffiiccee  
((SSLLOO))  aanndd  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  PPuubblliicc  PPrroosseeccuuttiioonnss  ((DDPPPP))  iinn  tthhee  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall’’ss  
OOffffiiccee..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  rreeccrruuiittiinngg  aaddddiittiioonnaall  llaawwyyeerrss,,  ((113300)),,  
iinncclluuddiinngg  ssppeecciiaalliizzeedd  aanndd  ccoommppeetteenntt  pprroosseeccuuttoorrss  wwiitthh  pprroovveenn  iinntteeggrriittyy..  OOff  
tthheessee,,  6655  wwiillll  sseerrvvee  tthhee  SSttaattee  LLaaww  OOffffiiccee,,  4422  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  
PPrroosseeccuuttiioonnss  ttoo  mmaakkee  aa  ttoottaall  ooff  110044  aanndd  2233  ttoo  tthhee  CCiivviill  LLiittiiggaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt..  
OOtthheerr  iinniittiiaattiivveess  iinncclluuddee  aaddddrreessssiinngg  lleeggaall  cchhaalllleennggeess  aarriissiinngg  ffrroomm  ccoorrrruuppttiioonn  
pprroosseeccuuttiioonnss  ((sseeee  ppaarraaggrraapphh  1155))  bbyy,,  aammoonngg  ootthheerrss::  ppuubblliisshhiinngg  jjuuddggmmeenntt  aanndd  
ccoouurrtt  ssttaatteemmeennttss;;  aanndd  eessttaabblliisshhiinngg  ooppeenn  hheeaarriinnggss..    
  

iiii..  FFaasstteerr  DDiissppoossaall  ooff  CCaasseess  

                                             
9 TThhee  IICCCC  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  oonn  AAnnttii--CCoorrrruuppttiioonn..  IIttss  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm::  
tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee  aanndd  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAffffaaiirrss;;  tthhee  AAttttoorrnneeyy  ggeenneerraall;;  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  KKAACCCC  aanndd  tthhee  
DDiirreeccttoorr  ooff  CCrriimmiinnaall  IInnvveessttiiggaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt.. 
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IInn  22000055,,  tthheerree  wweerree  550033,,994488  nneeww  ccaasseess  ffiilleedd  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhoossee  ppeennddiinngg  aatt  tthhee  
bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhaatt  yyeeaarr,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ttoo  11,,007744,,660022  ccaasseess..    OOff  tthheessee,,  
tthhee  ccoouurrttss  wweerree  oonnllyy  aabbllee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  554411,,116677  ccaasseess,,  rroolllliinngg  oovveerr  553355,,884400  ttoo  
22000066..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeffffoorrtt  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  cchhaalllleennggee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinniittiiaattiivveess  
wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd::  

  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  jjuuddggeess  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  wwiillll  bbee  iinnccrreeaasseedd  ttoo  7700  ffrroomm  5500  aanndd  
tthhoossee  ooff  tthhee  CCoouurrtt  ooff  AAppppeeaall  ffrroomm  1111  ttoo  1155  ((TThhee  SSttaattuuttee  LLaaww  ((MMiisscceellllaanneeoouuss  
AAmmeennddmmeennttss))  BBiillll  22000066));;      

  TToo  eennaabbllee  tthhee  uussee  ooff  ooppeenn  ccoouurrtt  rroooommss  wwhheenn  hheeaarriinngg  ccaasseess  aanndd  ddiissccoouurraaggee  
ccoonndduuccttiinngg  tthhee  ttrriiaall  ooff  ccaasseess  iinn  cchhaammbbeerrss,,  iinn  tthhiiss  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ((22000066--0077)),,  
ccoouurrttss  wwiillll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoowwnnss::--  BBuussiiaa,,  NNaaiivvaasshhaa,,  
KKeehhaanncchhaa,,  NNyyeerrii,,  KKwwaallee,,  KKeerruuggooyyaa,,  KKiissuummuu,,  MMaarriiaakkaannii,,  SSoottiikk,,  SSiiaayyaa,,  
BBuutteerree  aanndd  MMuuttoommoo  ((KKiittuuii  DDiissttrriicctt))..  IInn  NNaaiirroobbii  tthhee  ffoorrmmeerr  IInnccoommee  TTaaxx  
HHoouussee  iiss  bbeeiinngg  ccoonnvveerrtteedd  iinnttoo  aa  ccoouurrtt  hhoouussee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoommpplleettiioonn  iiss  
eexxppeecctteedd  iinn  tthhee  nneexxtt  22  yyeeaarrss..  OOnn  ccoommpplleettiioonn,,  tthhiiss  uuttiilliittyy  wwiillll  hhaavvee  5577  nneeww  
ccoouurrtt  rroooommss  aanndd  aatttteennddaanntt  ffaacciilliittiieess;;  

  TToo  ffuurrtthheerr  iimmpprroovvee  aacccceessss  ttoo  jjuussttiiccee,,  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  iiss  aallssoo  eessttaabblliisshhiinngg  
mmoobbiillee//vviissiittiinngg  ccoouurrttss  iinn  ssppaarrsseellyy  ppooppuullaatteedd  aarreeaass  ssoo  aass  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ooff  
ttrraannssppoorrtt  ffoorr  tthhee  lliittiiggaannttss  aanndd  eennccoouurraaggee  rreessoolluuttiioonn  ooff  ddiissppuutteess  iinn  aa  ffoorrmmaall  
wwaayy..  

  TToo  aaddddrreessss  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  ""jjuuddggee  --  sshhooppppiinngg""  aanndd  aaddddrreessss  tthhee  mmiisscchhiieeff  ooff  
hhaavviinngg  aa  mmuullttiipplliicciittyy  ooff  ssuuiittss  oonn  tthhee  ssaammee  iissssuuee  bbeeiinngg  ffiilleedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouurrtt  
rreeggiissttrriieess  iinn  KKeennyyaa  ((aass  ooccccuurrrreedd  rreecceennttllyy  iinn  tthhee  CChhaarrtteerrhhoouussee  BBaannkk  ccaassee)),,  tthhee  
CChhiieeff  JJuussttiiccee  iiss  pprreeppaarriinngg  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  cciirrccuullaarr  ddiirreeccttiinngg  aallll  DDeeppuuttyy  
RReeggiissttrraarrss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonnss  1155  aanndd  1166  ooff  tthhee  CCiivviill  
PPrroocceedduurree  AAcctt  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ppllaaccee  ooff  ffiilliinngg  ssuuiittss  iiss  ccoommpplliieedd  wwiitthh,,  aanndd  ttoo  
iinnffoorrmm  aannyy  JJuuddggee  sseeiizzeedd  ooff  aa  mmaatttteerr  wwhheerree  tthhiiss  ddooeess  nnoott  hhaappppeenn..  

  TToo  ffuurrtthheerr  ffaacciilliittaattee  ffaasstteerr  ddiissppoossaall  ooff  ccaasseess,,  jjuuddggeess  wwiillll  bbee  ttrraaiinneedd,,  aanndd  tthhee  
ccoouurrtt  ssyysstteemm  mmooddeerrnniizzeedd  aanndd  aauuttoommaatteedd  ffoorr  bbeetttteerr  ccaassee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
iimmpprroovveedd  ccoouurrtt  aaddmmiinniissttrraattiioonn;;    

  AAss  ppaarrtt  ooff  aa  bbrrooaaddeerr  ttrraannssppaarreennccyy  iinniittiiaattiivvee,,  iinnttrroodduuccee  rreeccoorrddiinngg  ooff  ccoouurrtt  
pprroocceeeeddiinnggss,,  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  2200  ccoouurrttss  uussiinngg  tthhee  HHaannssaarrdd  ssyysstteemm  wwhhiicchh  hhaass  
bbeeeenn  ddeeppllooyyeedd  wwoorrllddwwiiddee  ((aanndd  iinn  KKeennyyaa))  ttoo  rreeccoorrdd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  
ppaarrlliiaammeennttaarryy  ddeebbaatteess....    TThhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ooff  LLaaww  RReeppoorrttiinngg  ((NNCCLLRR))  
wwiillll  aassssiisstt  wwiitthh  tthhee  aarrcchhiivviinngg  aanndd  ssttoorraaggee  ooff  pprroocceeeeddiinnggss,,  aanndd  mmaakkee  iitt  
ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  oonn  iittss  wweebbssiittee;;  

  TThhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCiivviill  PPrroocceedduurree  RRuulleess  wwiillll  ssiimmpplliiffyy  tthhee  
ccoouurrtt  pprroocceesssseess  aanndd  iinncclluuddee  aalltteerrnnaattiivvee  mmeetthhooddss  ooff  ddiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn  ttoo  
sshhoorrtteenn  tthhee  ttiimmee  ttaakkeenn  ttoo  ddiissppoossee  ooff  ccaasseess  aanndd  rreedduuccee  tthhee  bbaacckklloogg  aanndd  
pprroovviissiioonn  ooff  lleeggaall  aaiidd  sscchheemmeess;;  aanndd  

  SSeennssiittiizzee  aanndd  hhoolldd  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  jjuuddggeess  aanndd  mmaaggiissttrraatteess  oonn  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  
lleeggiissllaattiioonn..  

  
iiiiii..  GGoovveerrnnaannccee  IImmpprroovveemmeenntt  iinn  PPrriioorriittyy  SSeeccttoorrss  
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OOvveerr  tthhee  nneexxtt  oonnee  yyeeaarr,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt  
aaddddrreessssiinngg  ccrriittiiccaall  ggaappss  iinn  ggoovveerrnnaannccee,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinn  hheeaalltthh,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  
iinnffrraassttrruuccttuurree;;  

  HHeeaalltthh::  SSeerrvviiccee  ddeelliivveerryy  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  rriisskk--
bbaasseedd  mmaannaaggeemmeenntt  aapppprrooaacchh  ttoo  iinntteerrnnaall  aauuddiitt;;  mmoonniittoorriinngg  ffuullll  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbyy  KKAACCCC  iinnttoo  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  
KKeennyyaa  MMeeddiiccaall  SSuupppplliieess  AAggeennccyy  ((KKEEMMSSAA));;  aanndd  iimmpprroovveedd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
tthhee  GGlloobbaall  FFuunndd  PPrrooggrraamm..  WWeeaakknneesssseess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  pprrooccuurreemmeenntt,,  ffiinnaanncciiaall  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk’’ss  DDeettaaiilleedd  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  RReevviieeww  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  aass  ffoolllloowwss::  

ii..  PPrrooccuurreemmeenntt::  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  sseeccttoorr  ssppeecciiffiicc  pprrooccuurreemmeenntt  mmaannuuaallss,,  
iinnddeeppeennddeenntt  pprrooccuurreemmeenntt  aaccttiioonnss,,  ssccaalliinngg  uupp  tthhee  ccaappaacciittyy  aanndd  
iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  KKEEMMSSAA  iinn  pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  ppuubblliicc  nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
ccoonnttrraacctt  aawwaarrddss;;  

iiii..  DDAARREE::  uunnddeerrttaakkee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  uuppddaattee  ooff  pprrooggrreessss  oonn  aaccttiioonn  ppllaann  
ffrroomm  ffoorreennssiicc  aauuddiitt;;  rreeccrruuiitt  aauuddiittoorrss;;  aanndd  iinnvveessttiiggaattee  aanndd  wwhheerree  
nneecceessssaarryy  pprroosseeccuuttee  tthhoossee  ffoouunndd  gguuiillttyy;;  

iiiiii..  FFiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt::  rreemmiittttaannccee  ooff  ffuunnddss  ddiirreeccttllyy  ttoo  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  
uussiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss,,  iinnssttiittuuttiinngg  eeffffeeccttiivvee  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  aauuddiitt  
ffuunnccttiioonnss  uussiinngg  aa  rriisskk--bbaasseedd  ffrraammeewwoorrkk,,  ddiisscclloossuurree  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  
ffiinnaanncciinngg  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  ccoommmmuunniittyy  mmoonniittoorriinngg  oovveerr  eexxppeennddiittuurree;;  aanndd  

iivv..  NNAACCCC::  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  ffrraauudd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ppoolliiccyy,,  pprroosseeccuuttiinngg  
tthhoossee  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  eennggaaggeedd  iinn  ffrraauudduulleenntt  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  NNGGOOss  
aanndd  NNAACCCC  ssttaaffff,,  mmoonniittoorriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnttrraaccttss,,  iinnssttiittuuttiinngg  
ffuunnccttiioonnaall  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  uunniitt  rreeppoorrttiinngg  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  
BBooaarrdd,,  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ssyysstteemm  aanndd  eennssuurriinngg  
aa  ggrreeaatteerr  ccllaarriittyy  oonn  aapppplliiccaabbllee  pprrooccuurreemmeenntt  rruulleess  aanndd  ddiisscclloossuurree  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  oonn  ggrraannttss  aawwaarrddeedd..  

  EEdduuccaattiioonn::  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ffrreeee  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee  wwiillll  
ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ssttrreennggtthheenneedd,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhrroouugghh  sseeccuurriinngg  aanndd  ssccaalliinngg  uupp  
ggaaiinnss  iinn  ggoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn..  AArreeaass  ooff  ffooccuuss  iinncclluuddee  
ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt  tthhrroouugghh  ddeecceennttrraalliizzeedd  ffiinnaanncciinngg  aanndd  pprrooccuurreemmeenntt;;  
rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonn;;  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  tteeaacchheerr  
mmaannaaggeemmeenntt;;  aanndd  

  IInnffrraassttrruuccttuurree::  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eessttaabblliisshh  tthhrreeee  aauuttoonnoommoouuss  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  
ttoo  ssttrreeaammlliinnee  oowwnneerrsshhiipp,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ffiinnaanncciinngg  ooff  aallll  
rrooaadd  nneettwwoorrkk  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  PPaarrlliiaammeenntt  wwiillll  ffiirrsstt  eennaacctt  eennaabblliinngg  
lleeggiissllaattiioonn..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  aannaallyyssiiss  ooff  ccoossttss  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  rrooaadd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss  iiss  uunnddeerrwwaayy..  

  
  

VV::  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  

2211..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuullllyy  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  aacccceelleerraattiinngg  aanndd  ddeeeeppeenniinngg  tthhee  rreeffoorrmm  
aaggeennddaa  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  ccoonnssoolliiddaattiinngg  tthhee  
oonn--ggooiinngg  bbrrooaadd--bbaasseedd  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  aanndd  rreedduucciinngg  ppoovveerrttyy..  TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
tthheessee  mmeeaassuurreess  iiss  tthheerreeffoorree  eexxppeecctteedd  ttoo  iimmpprroovvee  ggoovveerrnnaannccee,,  ttrraannssppaarreennccyy,,  
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aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss,,  aanndd  mmaakkee  tthhee  ppuubblliicc  
sseeccttoorr  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess..  TThheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiillll  aallssoo  ddeeeeppeenn  
tthhee  ffaacciilliittaattiioonn  ooff  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  bbyy  eennccoouurraaggiinngg  
iinnvveessttmmeennttss,,  jjoobb  ccrreeaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  bbuussiinneessss  iinniittiiaattiivveess  ttoo  rreedduuccee  ppoovveerrttyy..  
FFuurrtthheerr,,  tthheessee  rreeffoorrmmss  aarree  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  llaayy  aa  ffiirrmm  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  
aattttaaiinnmmeenntt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  vviissiioonn  22003300  rreecceennttllyy  llaauunncchheedd  aanndd  ttoo  mmaakkee  KKeennyyaa  aa  
pprroossppeerroouuss  NNaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonn..    


