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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  

BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  wwaatteerr  ssccaarrccee  ccoouunnttiieess  iinn  KKeennyyaa  ffaalllliinngg  uunnddeerr  AArriidd  aanndd  SSeemmii--

AArriidd  LLaanndd  ((AASSAALL))..  WWaatteerr  iiss  ppoooorrllyy  ddiissttrriibbuutteedd  oovveerr  tthhee  yyeeaarr..  BByy  ffaarr  tthhee  mmoosstt  sseevveerree  

eennvviirroonnmmeennttaall  tthhrreeaatt  iiss  ccaauusseedd  bbyy  iinnccrreeaassiinnggllyy  uunnpprreeddiiccttaabbllee  rraaiinnffaallll  ppaatttteerrnnss  tthhaatt  rreessuulltt  ffrroomm  

hhuummaann  iinndduucceedd  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg..  WWaatteerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  ccoonnssttrraaiinntt  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee,,  lliivveessttoocckk  aanndd  

ccrroopp  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  mmaajjoorr  ccaauussee  ooff  ffaammiinnee..  DDuuee  ttoo  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmoorree  uunnpprreeddiiccttaabbllee  rraaiinnss,,  

iinnccrreeaassiinngg  ddeemmaannddss  ffrroomm  aann  iinnccrreeaassiinngg  ppooppuullaattiioonn  ooff  ppeeooppllee  aanndd  lliivveessttoocckk,,  wwaatteerr  rreessoouurrccee  iiss  

bbeeccoommiinngg  ssccaarrccee..    

NNaammiinniittoo  aarreeaa  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  rreellaattiivveellyy  ffllaatt  tteerrrraaiinn  aanndd  sshhaallllooww  ssooiillss  wwiitthh  ssccaannttyy  

vveeggeettaattiioonn  ttyyppiiccaall  ttoo  sseemmii--aarriidd  aarreeaass..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  pprraaccttiissee  ccrroopp  aanndd  lliivveessttoocckk  ffaarrmmiinngg..  

TThhee  ddrraaiinnaaggee  iiss  ttoo  tthhee  NNoorrtthh  wwiitthh  ssttrreeaammss  ddiisscchhaarrggiinngg  iinnttoo  LLaakkee  LLooggiippii  aanndd  eevveennttuuaallllyy  iinnttoo  

LLaakkee  TTuurrkkaannaa..  MMaajjoorriittyy  ooff  tthheessee  ssttrreeaammss  aanndd  rriivveerrss  aarree  sseeaassoonnaall  dduuee  ttoo  llooww  aanndd  uunnrreelliiaabbllee  

rraaiinnffaallll  mmaakkiinngg  wwaatteerr  aacccceessss  aa  cchhaalllleennggee..  TThheessee  wwaatteerr  ssoouurrcceess  aarree  nnoott  ssaaffee  ffoorr  hhuummaann  

ccoonnssuummppttiioonn  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  ooppeenn  wwaatteerr  ssoouurrcceess  sshhaarreedd  wwiitthh  lliivveessttoocckk  aanndd  wwiillddlliiffee..  TThhee  

nneeaarrbbyy  wwaatteerr  ssoouurrcceess  iinncclluuddee  KKaassiillaannggwwaa  wwaatteerr  ppaann  ((44kkmm)),,  CChheeppiinnyyiinnyy  RRiivveerr  ((55kkmm))  aanndd  

CChhuurroo--AAmmaayyaa  RRiivveerr  ((88kkmm))..  TThhee  ppeeooppllee  aanndd  lliivveessttoocckk  ssuuffffeerr  ffaattiigguuee  aanndd  ssoommeettiimmeess  lliivveessttoocckk  

ddiiee  bbeeffoorree  ggeettttiinngg  ttoo  tthhee  wwaatteerr  ssoouurrccee..    

GGeenneerraallllyy,,  tthhee  wwaatteerr  ccoovveerraaggee  iiss  vveerryy  ppoooorr..  TThhee  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess  aarree  ppoooorrllyy  

ddiissttrriibbuutteedd  aanndd  uunnrreelliiaabbllee..  DDuurriinngg  ddrryy  sseeaassoonn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  eexxppeerriieenncceess  wwaatteerr  sshhoorrttaaggee..  TThhee  

ddiissttaannccee  ttoo  tthheessee  wwaatteerr  ppooiinnttss  iiss  eennoorrmmoouuss  aanndd  ppeeooppllee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ssppeenntt  

tthhee  wwhhoollee  ddaayy  ttoo  ffeettcchh  wwaatteerr..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  lliivveessttoocckk  ttrraavveell  lloonngg  ddiissttaanncceess  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  

sseeaassoonn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  HHyyddrroollooggiiccaall  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  tthhee  bboorreehhoollee  wwiillll  bbee  ddrriilllleedd  ttoo  aa  ddeepptthh  

ooff  221100mm  wwiitthh  eessttiimmaatteedd  yyiieelldd  ooff  55mm
33
//hhrr..  TThhee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  aannaallyyssiiss  wwiillll  bbee  ddoonnee  ttoo  eessttaabblliisshh  

pphhyyssiiccaall,,  cchheemmiiccaall  aanndd  bbiioollooggiiccaall  pprrooppeerrttiieess  aanndd  ccoonnffiirrmm  wwhheetthheerr  ssuuiittaabbllee  ffoorr  hhuummaann  

ccoonnssuummppttiioonn  oorr  rreeqquuiirreess  ttrreeaattmmeenntt..  TThhee  wwaatteerr  wwiillll  bbee  uusseedd  mmaaiinnllyy  ffoorr  ddoommeessttiicc,,  lliivveessttoocckk  aanndd  

mmiiccrroo--iirrrriiggaattiioonn  uussee  bbyy  NNaammiinniittoo  ccoommmmuunniittyy  aanndd  nneeiigghhbboouurrhhoooodd..  IInn  aaddddiittiioonn  iitt  wwiillll  bbeenneeffiitt  

MMeenntteerraa  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  ((22kkmm))..  TThhee  pprrooppoosseedd  bboorreehhoollee  iiss  llooccaatteedd  oonn  llaanndd  bbeelloonnggiinngg  ttoo  

MMaarrtthhaa  JJaammeess,,  aa  rreessiiddeenntt  ooff  tthhee  aarreeaa  ssiinnccee  22000055..  TThhee  nneeiigghhbboouurrss  wweerree  wwiilllliinngg  ttoo  ddoonnaattee  mmoorree  

llaanndd  ffoorr  wwaatteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree  aass  wweellll  aass  aauuxxiilliiaarryy  wwoorrkkss..  

TThhee  pprroojjeecctt  iiss  aa  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnvveessttmmeenntt  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  ddoommeessttiicc  uussee  aanndd  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  BBaarriinnggoo  tthhrroouugghh  DDrroouugghhtt  

RReessiilliieennccee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  LLiivveelliihhoooodd  PPrroojjeecctt  ((DDRRSSLLPP))  aanndd  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  ccoosstt  KKSShhss..  

88,,000000,,000000..0000..    
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TThhee  mmaaiinn  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddee::  eeqquuiippppiinngg  ssuubbmmeerrssiibbllee  ppuummpp,,  aaiirr  vveenntt  aanndd  ootthheerr  

aacccceessssoorriieess;;  tteesstt  ppuummppiinngg;;  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouunndd  wwaatteerr  qquuaalliittyy;;  eexxccaavvaattiioonn  aanndd  llaayyiinngg  

ooff  rriissiinngg  mmaaiinn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppiippeelliinnee;;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ggrraavviittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssttoorraaggee  ttaannkk  aanndd  

wwaatteerr  oouuttlleettss  iinncclluuddiinngg  lliivveessttoocckk  wwaatteerr  ttrroouugghh  aanndd  wwaatteerr  kkiioosskk  oorr  ccoommmmuunniittyy  wwaatteerr  ssttaanndd  aanndd  

ssaanniittaarryy  ffaacciilliittiieess..    

TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  wwaatteerr  pprroojjeeccttss  iiss  aammoonngg  tthhee  aaccttiivviittiieess  lliisstteedd  uunnddeerr  sscchheedduullee  IIII  ooff  tthhee  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  ((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt  ((EEMMCCAA,,  22001155))  rreeqquuiirriinngg  

EESSIIAA..  TThhee  pprrooppoonneenntt  iiss  tthheerreeffoorree  ddeessiirroouuss  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  aanndd  SSoocciiaall  IImmppaacctt  

AAsssseessssmmeenntt  ttoo  eessttaabblliisshh  ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  wwaatteerr  pprroojjeecctt  oonn  tthhee  nnaattuurraall  aanndd  

ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aarreeaa  aanndd  iittss  eennvviirroonnss..  TThhee  aapppprrooaacchh  iinnvvoollvveedd  aa  

nnuummbbeerr  ooff  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn..  TThheessee  iinncclluuddeedd  rreevviieeww  ooff  sseeccoonnddaarryy  ddaattaa  

oonn  tthhee  llooccaall  aarreeaa  iinncclluuddiinngg  CCIIDDPP,,  HHyyddrrooggeeoollooggiiccaall  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  ffoorr  tthhee  NNaammiinniittoo  

BBoorreehhoollee;;  rreevviieeww  ooff  rreelleevvaanntt  aaccttss,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ppoolliicciieess;;  ddooccuummeennttiinngg  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  

llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  nneeiigghhbboouurrss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss..    

TThhiiss  wwaatteerr  pprroojjeecctt  wwiillll  rreessuulltt  ttoo  bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

TThhee  nneeeedd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  rreedduuccee//mmiittiiggaattee  tthhee  nneeggaattiivvee  iiss  eesssseennttiiaall  bbeeffoorree  aa  

pprroojjeecctt  ccaann  wwiinn  ccoommmmuunniittyy  aacccceeppttaabbiilliittyy..  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  eemmbbrraacceedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  hhiigghh  eexxppeeccttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt..  

TThhee  eexxppeecctteedd  ppoossiittiivvee  iimmppaaccttss  iinncclluuddee::  11))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  NNaammiinniittoo  ccoommmmuunniittyy  

uussee;;  22))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  mmaaiinnllyy  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  ddoommeessttiicc  uussee  iinncclluuddiinngg  ddrriinnkkiinngg,,  ccooookkiinngg,,  

bbaatthhiinngg,,  wwaasshhiinngg  ccllootthheess  aammoonngg  ootthheerr  ddoommeessttiicc  uusseess;;  33))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  lliivveessttoocckk  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn;;  44))  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  mmiiccrroo--iirrrriiggaattiioonn  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccrrooppss  ssuucchh  vveeggeettaabblleess,,  ttoommaattooeess  aammoonngg  ootthheerrss  ssuucchh  ttrreeee  nnuurrsseerriieess  mmaayy  bbee  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn  ffoorr  ssmmaallll  iinnccoommee  ggeenneerraattiioonn;;  55))  rreedduucceedd  ddiissttaannccee  aanndd  ttiimmee  

ffoorr  ffeettcchhiinngg  wwaatteerr  tthheerreeffoorree  mmoorree  ttiimmee  ffoorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess;;  66))  rreedduucceedd  nnoommaaddiissmm  ((mmiiggrraattiioonn  

ffrroomm  oonnee  ppllaaccee  ttoo  aannootthheerr  iinn  ssuucchh  ooff  wwaatteerr  aanndd  ppaassttuurree));;  77))  eeffffiicciieenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliizzaattiioonn  

ooff  aavvaaiillaabbllee  ppaassttuurree;;  88))  iimmpprroovveedd  ccrroopp  aanndd  lliivveessttoocckk  pprroodduuccttiioonn;;  99))  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  

ppuuppiillss//ssttuuddeennttss  iinn  sscchhoooollss;;  1100))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess;;  1111))  rreedduucceedd  

wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess  tthhuuss  iimmpprroovveedd  hhuummaann  aanndd  lliivveessttoocckk  hheeaalltthh;;  1122))  ccrreeaattiioonn  ooff  rruurraall  

eemmppllooyymmeenntt;;  1133))  rruurraall  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt;;  1144))  iimmpprroovveedd  rruurraall  ssoocciiaall  

aammeenniittiieess;;  1155))  rreedduuccttiioonn  ooff  rruurraall  ppoovveerrttyy;;  1166))  iimmpprroovveedd  aaeesstthheettiiccss  ooff  rruurraall  eennvviirroonnmmeenntt;;  1177))  

iinnccrreeaasseedd  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess;;  1188))  pprroovviissiioonn  ooff  mmaarrkkeett  ffoorr  ssuuppppllyy  ooff  

ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss,,  ffuueellss  aanndd  ootthheerr  rreellaatteedd  sseerrvviicceess;;  aanndd  1199))  iinnccrreeaasseedd  ggeenneerraattiioonn  ooff  

rreevveennuuee  ttoo  tthhee  ccoouunnttyy  aanndd  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  ppootteennttiiaall  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  iinncclluuddee::  11))  rreedduucceedd  aanndd  oorr  ddeepplleettiioonn  ooff  

aaqquuiiffeerr  ssttoorraaggee  tthhaatt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  aaqquuiiffeerr  ccoommppaaccttiioonn  aanndd  llaanndd  ssuubbssiiddeennccee;;  22))  ggrroouunndd  wwaatteerr  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  ffrroomm  ssuurrffaaccee  ccoonnttaammiinnaannttss;;  33))  CCrroopp  ddaammaaggee  bbyy  lliivveessttoocckk  aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  
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ppooiinnttss  aanndd  aalloonngg  tthhee  lliivveessttoocckk  ccoorrrriiddoorrss;;  44))  WWaatteerr  aanndd  ppaassttuurree  ccoonnfflliiccttss  aammoonngg  nneeiigghhbboouurriinngg  

ccoommmmuunniittiieess;;  55))  mmiinnoorr  llaanndd  ddeeggrraaddaattiioonn  ((ssooiill  eerroossiioonn  aanndd  lloossss  ooff  vveeggeettaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  ggrraassss));;  

66))  HHuummaann--WWiillddlliiffee  ccoonnfflliicctt,,  LLiivveessttoocckk--wwiillddlliiffee  ccoonnfflliicctt  lleeaaddiinngg  ttoo  ooccccaassiioonnaall  lloossss  ooff  lliivveessttoocckk  

aanndd  hhuummaann  lliiffee  aammoonngg  ootthheerr  tteemmppoorraall  iimmppaaccttss  dduurriinngg  ddrriilllliinngg  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aauuxxiilliiaarryy  

wwoorrkkss  aass  wweellll  aass  dduurriinngg  ooppeerraattiioonn//uuttiilliizzaattiioonn  pphhaassee..  

TThheessee  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  aarree  eexxppeecctteedd  dduurriinngg  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  ooppeerraattiioonn  aanndd  

ddeeccoommmmiissssiioonniinngg..  MMiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttoo  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  hhaavvee  bbeeeenn  eexxhhaauussttiivveellyy  ssuuggggeesstteedd  

aanndd  wwiillll  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  pprrooppoonneenntt  dduurriinngg  pprroojjeecctt  ccyyccllee..  NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  iiss  aannttiicciippaatteedd  hhoowweevveerr,,  aallll  eemmeerrggeenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  

sshhoouulldd  bbee  rreessppoonnddeedd  aass  tthheeyy  aarriissee..  
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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

WWaatteerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  ccoonnssttrraaiinntt  ffoorr  hhuummaann,,  lliivveessttoocckk  aanndd  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn  iinn  NNaammiinniittoo,,  CChheeppeellooww,,  

CChhuurroo,,  CChhuurroo--AAmmaayyaa  WWaarrdd,,  TTiiaattyy  EEaasstt  SSuubb--CCoouunnttyy  aanndd  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iinn  ggeenneerraall..  DDuuee  ttoo  

iinnccrreeaassiinnggllyy  mmoorree  uunnpprreeddiiccttaabbllee  rraaiinnss,,  iinnccrreeaassiinngg  ddeemmaannddss  ffrroomm  aann  iinnccrreeaassiinngg  ppooppuullaattiioonn,,  wwaatteerr  

rreessoouurrccee  iiss  bbeeccoommiinngg  ssccaarrccee..  AAlltthhoouugghh  rraaiinnffaallll  ooccccuurrss  iinn  ttwwoo  ppeerriiooddss//sseeaassoonnss  iinn  aa  yyeeaarr,,  iitt  iiss  

ssccaannttyy  aanndd  ppoooorrllyy  ddiissttrriibbuutteedd  aanndd  tthheerreeffoorree  mmaannyy  ppeeooppllee  ddoo  nnoott  bbeenneeffiitt..  MMaannyy  ppeeooppllee  eessppeecciiaallllyy  

wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  ssppeenndd  aa  llaarrggee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthheeiirr  ddaaiillyy  ccaalloorriieess  aanndd  ttiimmee  

ccaarrrryyiinngg  wwaatteerr  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee..  OOfftteenn  tthhee  wwaatteerr  tthheeyy  ffeettcchh  iiss  ppoolllluutteedd  ccaauussiinngg  wwaatteerr  bboorrnnee  

ddiisseeaasseess,,  yyeett  iitt  iiss  tthhee  oonnllyy  ssoouurrccee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  lliivveessttoocckk  ttrraavveell  ffoorr  lloonngg  

ddiissttaanncceess  iinn  ssuucchh  ooff  wwaatteerr  aanndd  mmiiggrraattee  ffrroomm  oonnee  ppllaaccee  ttoo  aannootthheerr  iinn  ssuucchh  ooff  ppaassttuurree..  TThheerree  aarree  

ffeeww  ppeerrmmaanneenntt  ssoouurrcceess  ooff  wwaatteerr  aanndd  dduurriinngg  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthhee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  ttrraavveell  lloonngg  

ddiissttaanncceess  iinn  ssuucchh  ooff  wwaatteerr..  

IInn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee,,  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr  aanndd  IIrrrriiggaattiioonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

WWaatteerr  SSeerrvviicceess  iinntteennddss  ttoo  iinnccrreeaassee  ccoommmmuunniittyy  aacccceessssiibbiilliittyy  ttoo  ppoottaabbllee  wwaatteerr  bbyy  ddrriilllliinngg  aanndd  

eeqquuiippppiinngg  NNaammiinniittoo  ccoommmmuunniittyy  bboorreehhoollee  iinncclluuddiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ggrraavviittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssttoorraaggee  

ttaannkk,,  wwaatteerr  kkiioosskk//ssttaanndd,,  wwaatteerr  ttrroouugghh  aass  wwaatteerr  ddiissppeennssiinngg  oouuttlleettss  aanndd  ppiippeelliinnee..  TThhiiss  pprroojjeecctt  iiss  aa  

nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinniittiiaattiivvee  ttoo  pprroovviiddee  wwaatteerr  mmaaiinnllyy  ffoorr  ddoommeessttiicc,,  lliivveessttoocckk  aanndd  mmiiccrroo--

iirrrriiggaattiioonn  aatt  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  bbeenneeffiittiinngg  ccoommmmuunniittyy..    

TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  iiss  aammoonngg  pprroojjeeccttss  lliisstteedd  uunnddeerr  sscchheedduullee  IIII  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  ((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt  ((EEMMCCAA,,  22001155))  rreeqquuiirriinngg  SSPPRR..  TThhee  pprrooppoonneenntt  

iiss  tthheerreeffoorree  ddeessiirroouuss  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  aanndd  SSoocciiaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  ttoo  eessttaabblliisshh  

ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  wwaatteerr  pprroojjeecctt  oonn  tthhee  nnaattuurraall  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  

ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aarreeaa  aanndd  iittss  eennvviirroonnss..  
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2. NATURE/PURPOSE OF THE PROPOSED PROJECT 

TThhee  pprroojjeecctt  iinnvvoollvvee::  tteesstt  ppuummppiinngg;;  SSuummmmaarryy  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ((SSPPRR));;  eeqquuiippppiinngg  ssuubbmmeerrssiibbllee  

ppuummpp,,  aaiirr  vveenntt  aanndd  ootthheerr  aacccceessssoorriieess;;  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouunndd  wwaatteerr  qquuaalliittyy;;  eexxccaavvaattiioonn  aanndd  

llaayyiinngg  ooff  rriissiinngg  mmaaiinn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppiippeelliinnee;;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ggrraavviittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssttoorraaggee  ttaannkk;;  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  wwaatteerr  kkiioosskk//ttrroouugghh//ssttaanndd  aass  ccoommmmuunniittyy//LLiivveessttoocckk  wwaatteerr  ppooiinnttss..    

  

TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  cclleeaann//ppoottaabbllee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ttoo  aauuggmmeenntt  tthhee  eexxiissttiinngg  

wwaatteerr  ssoouurrcceess  wwhhiicchh  aarree  uussuuaallllyy  sseeaassoonnaall  aanndd  uunnssaaffee  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn  iitt  

pprroovviiddeess  wwaatteerr  ffoorr  lliivveessttoocckk,,  mmiiccrroo--iirrrriiggaattiioonn..  IItt  aallssoo  aaiimmss  aatt  rreedduucciinngg  tthhee  ddiissttaannccee  ttrraavveelleedd  bbyy  

ppuuppiillss//ssttuuddeennttss,,  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  lliivveessttoocckk  iinn  sseeaarrcchh  ooff  tthhiiss  pprreecciioouuss  rreessoouurrccee;;  rreedduuccee  

tthhee  sspprreeaadd  ooff  wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess;;  rreelliieevvee  tthhee  bbuurrddeenn  oonn  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  iinn  wwaatteerr  ccoolllleeccttiioonn  

aanndd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  wwiillll  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  

sscchhoooollss..  IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  pprroojjeecctt  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  aacccceessssiibbiilliittyy  iinn  NNaammiinniittoo,,  

CChheeppeellooww,,  CChhuurroo,,  CChhuurroo--AAmmaayyaa  WWaarrdd,,  TTiiaattyy  EEaasstt  SSuubb--CCoouunnttyy  aanndd  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iinn  ggeenneerraall..  
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33..  PPRROOJJEECCTT  LLOOCCAATTIIOONN  

TThhee  pprrooppoosseedd  NNaammiinniittoo  bboorreehhoollee  iiss  llooccaatteedd  aatt  GGPPSS  CCoooorrddiinnaatteess  00..881122883399NN;;  3366..446611990088EE  iinn  

NNaammiinniittoo  VViillllaaggee,,  CChheeppeellooww  SSuubb--LLooccaattiioonn,,  CChhuurroo  LLooccaattiioonn,,  CChhuurroo--AAmmaayyaa  WWaarrdd,,  TTiiaattyy  EEaasstt  

SSuubb--CCoouunnttyy  iinn  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  ((LLaanndd  CCoonnsseenntt  aattttaacchheedd))..  TThhee  pprrooppoosseedd  wwaatteerr  iiss  NNOOTT  llooccaatteedd  

oonn  ggaazzeetttteedd  pprrootteecctteedd  oorr  zzoonneedd  aarreeaa  aanndd  iiss  NNOOTT  oouutt  ooff  cchhaarraacctteerr  wwiitthh  iittss  iimmmmeeddiiaattee  

eennvviirroonnmmeenntt..  

  

 
Figure 1: Map of Baringo County Showing Proposed Naminito Borehole Site 
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44..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY//AAPPPPRROOAACCHH;;  PPUUBBLLIICC//SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN    

44..11..  GGeenneerraall  OOvveerrvviieeww  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  vvaarriioouuss  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  wweerree  uusseedd  ffoorr  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn..  

TThheessee  iinncclluuddeedd  rreevviieeww  ooff  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ddaattaa  aabboouutt  aarreeaa,,  rreevviieeww  ooff  rreelleevvaanntt  lleeggiissllaattiioonn  

aanndd  ppoolliicciieess,,  ddooccuummeennttiinngg  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  nneeiigghhbboouurrss  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaarrcchh  22002222..  TThhee  uussee  ooff  

tthheessee  vvaarriioouuss  ttoooollss  wwaass  aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  bbiiaasseess,,  oobbttaaiinniinngg  tthhee  ttrruuee  ffaaccttss  oonn  tthhee  ggrroouunndd  aanndd  

sseeeekkiinngg  ooppiinniioonnss  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  aass  mmuucchh  aanndd  

aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee..  

  

44..22..  SSccooppiinngg    

TThhee  SSPPRR  TTeeaamm  EExxppeerrtt  ccoonndduucctteedd  ssccooppiinngg  ssttuuddyy..  TThhiiss  wwaass  mmeeaanntt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee::  aa))  tthhee  rraannggee  ooff  

iissssuueess  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  SSuummmmaarryy  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ((SSPPRR));;  bb))  ssiiggnniiffiiccaanntt  iissssuueess  tthhaatt  wwoouulldd  

nneeeedd  ddeettaaiilleedd  ssttuuddyy  aanndd  rreeaassoonnss;;  cc))  ssttuuddyy  iissssuueess  tthhaatt  aarree  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  vveerryy  wweellll  uunnddeerrssttoooodd;;  dd))  

tthhee  bboouunnddaarriieess  ffoorr  tthhee  SSPPRR  iinn  tteerrmmss  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  eexxtteenntt,,  ttiimmiinngg  aanndd  iissssuueess  ttoo  bbee  ssttuuddiieedd;;  ee))  

hhooww  tthhee  SSPPRR  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd,,  tthhee  ddiisscciipplliinneess  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  aanndd  tthhee  ttiimmiinnggss;;  ff))  tthhee  mmaaiinn  

ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssuulltteedd  dduurriinngg  tthhee  SSPPRR,,  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss  aanndd  vvaalluueess;;  gg))  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bbaasseelliinnee  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn;;  aanndd  hh))  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  

ffoorr  tthhee  SSPPRR..    

  

44..33..  NNeeiigghhbboouurr//SSttaakkeehhoollddeerr  IInntteerrvviieewwss    

TThhee  nneeiigghhbboouurrss//rreessiiddeennttss  iinntteerrvviieewwss  wweerree  hheelldd  aatt  pprrooppoosseedd  ssiittee  nneeiigghhbboouurrhhoooodd..  TThhiiss  wwaass  mmeeaanntt  

ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ssoocciiaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  oobbttaaiinniinngg  tthhee  nneeiigghhbboouurrss  ((rreessiiddeennttss  

aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss))  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  bboorreehhoollee..  TThhee  nneeiigghhbboouurrss  wweerree  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  SSPPRR  

aass  pprroovviiddeedd  iinn  EEMMCCAA  ((AAmmeennddmmeenntt))  22001155  aanndd  tthhaatt  tthhee  aacctt  ggiivveess  eevveerryy  ppeerrssoonn  aa  rriigghhtt  ttoo  cclleeaann  aanndd  

hheeaalltthh  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ccoonnffeerrss  uuppoonn  eevveerryy  ppeerrssoonn,,  tthhee  dduuttyy  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt..  

TThheeyy  wweerree  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  aacctt  pprroovviiddeess  mmeeaassuurreess  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt  tthhrroouugghh  SSPPRR,,  EESSIIAA  aanndd  EESSAA..  TThheeyy  wweerree  mmaaddee  aawwaarree  tthhaatt  nnoo  pprroojjeecctt  ssppeecciiffiieedd  iinn  

EEMMCCAA  ((AAmmeennddmmeenntt))  22001155  iiss  aalllloowweedd  ttoo  ccoommmmeennccee  wwiitthhoouutt  SSPPRR  aanndd  iissssuuaannccee  ooff  tthhee  LLiicceennssee  bbyy  

NNEEMMAA..  
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TThheeyy  wweerree  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppuubblliicc  ccoonnssuullttaattiioonn  wwaass  ttoo  ggeett  tthhee  ppuubblliicc  ooppiinniioonn  oonn  

pprrooppoosseedd  bboorreehhoollee  aanndd  aasssseessss  iittss  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  eessttaabblliisshh  rreemmeeddiiaall  mmeeaassuurreess  ffoorr  

nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  wwhhiillee  eennhhaanncciinngg  tthhee  ppoossiittiivvee  iimmppaaccttss..  TThheeyy  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  iinn  tthhaatt  

iitt  wwoouulldd  bbrriinngg  wwaatteerr  cclloossee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  rreedduuccee  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  sseeaarrcchhiinngg  wwaatteerr  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  lliivveessttoocckk,,  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  aanndd  ootthheerr  wwaatteerr  uusseerrss..  

 

 
Photo #1&2: Community Members during public consultation/meeting (Take by Eng. Amos Kiptanui) 

 

44..44..  AAnnaallyyssiiss  ooff  PPeerrssoonnaall  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  

PPrriioorr  ttoo  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess,,  tthhee  rreessiiddeennttss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  ttaakkeenn  tthhrroouugghh  tthhee  

SSPPRR  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  bboorreehhoollee  aass  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  hhooww  ttoo  

ffiillll  tthheemm..  TThheeyy  wweerree  ttoolldd  ttoo  ffrreeeellyy  ffiillll  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  ggiivvee  aa  cclleeaarr  ppiiccttuurree  ooff  

ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt..  

TThhee  rreessppoonnddeennttss  aarree  nneeiigghhbboouurrss,,  bbeenneeffiicciiaarriieess  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  Naminito 

Community Borehole Water Project..  TThhee  ssuummmmaarriieess  ooff  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aarree  ggiivveenn  iinn  tthhee  ppiiee  cchhaarrttss  

aanndd  bbaarr  ggrraapphhss  bbeellooww..    

  

 

Figure 2: Percentage of respondents’ years as residents 
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Figure 3: Percentage of respondents on awareness 

 

 

Figure 4: Percentage of respondents on project benefits 

 

 

Figure 5: Percentage of respondents on negative impacts 
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Figure 6: Percentage of respondents on mitigation measures 

 

OOnn  wwhheetthheerr  tthheeyy  aannttiicciippaattee  aannyy  pprroobblleemm,,  ccoommppllaaiinn  oorr  ccoonnfflliicctt  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  

llaanndd,,  wwaatteerr,,  ppuubblliicc  hheeaalltthh//ssaaffeettyy,,  lloossss  ooff  lliivveelliihhoooodd  aanndd  ootthheerrss,,  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iiddeennttiiffiieedd  nnoonnee..  

  

NNoottee::  TThhee  ssaammppllee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aarree  aattttaacchheedd//aappppeennddeedd//aannnneexxeedd..  
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55..  PPOOTTEENNTTIIAALL  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  IIMMPPAACCTTSS  

55..11  PPoossiittiivvee  iimmppaaccttss  

11..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  ddoommeessttiicc  uussee  iinncclluuddiinngg  ddrriinnkkiinngg,,  ccooookkiinngg,,  bbaatthhiinngg,,  

wwaasshhiinngg  ccllootthheess  aammoonngg  ootthheerr  ddoommeessttiicc  uusseess..    

22..  WWaatteerr  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  lliivveessttoocckk  tthheerreebbyy  rreedduucciinngg  lliivveessttoocckk  lloossss..  TThhiiss  iimmpprroovveess  

lliivveessttoocckk  pprroodduuccttiioonn..  LLiivveessttoocckk  hheeaalltthh  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  iimmpprroovvee  lleeaaddiinngg  ttoo  iinnccrreeaasseedd  mmiillkk  

aanndd  mmeeaatt  pprroodduuccttiioonn..  

33..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  mmiiccrroo--iirrrriiggaattiioonn..  TThhee  wwaatteerr  wwiillll  eennaabbllee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccrrooppss  

ssuucchh  vveeggeettaabblleess,,  ttoommaattooeess  aammoonngg  ootthheerrss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttrreeee  nnuurrsseerriieess  mmaayy  bbee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  

yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn  ffoorr  ssmmaallll  iinnccoommee  ggeenneerraattiioonn..  

44..  TThhee  wwaatteerr  iiss  ccoommppaarraattiivveellyy  cclleeaann  hheennccee  rreedduucceedd  wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess  aanndd  iimmpprroovveess  

hhuummaann  aanndd  lliivveessttoocckk  hheeaalltthh..  

55..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  bbrriinngg  wwaatteerr  cclloossee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  

tthhrreeee  wwaatteerr  kkiioosskkss//ssttaannddss  wwiillll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  ffoorr  ccoommmmuunniittyy..  TThhiiss  rreedduucceess  tthhee  ddiissttaannccee  ttoo  

wwaatteerr  ppooiinnttss  bbyy  lliivveessttoocckk  aanndd  ppeeooppllee..  WWoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  wwiillll  ssppeenndd  

lleessss  ttiimmee  wwhhiillee  ffeettcchhiinngg  wwaatteerr..  WWoommeenn  wwiillll  hhaavvee  ttiimmee  ffoorr  hhoouussee  cchhoorreess  aanndd  ootthheerr  

eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  wwhhiillee  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  wwiillll  hhaavvee  ttiimmee  ffoorr  ssttuuddiieess..  OOvveerraallll,,  

tthhiiss  wwiillll  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ssttaattuuss  ooff  tthhee  bbeenneeffiittiinngg  

ccoommmmuunniittyy..    

66..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  wwiillll  eennaabbllee  lliivveessttoocckk  ttoo  bbee  cclloosseerr  ttoo  ppaassttuurree  lleeaaddiinngg  ttoo  bbeetttteerr  

uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ppaassttuurree..  

77..  TThhee  pprroojjeecctt  bbrriinnggss  mmoorree  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ssuucchh  aass  rreessttaauurraannttss,,  aacccceessss  rrooaaddss,,  

eelleeccttrriicciittyy  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  aammeenniittiieess  ssuucchh  aass  ddiissppeennssaarriieess  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess..  

88..  TThhee  pprroojjeecctt  wwiillll  rreedduuccee  wwaatteerr  sshhoorrttaaggee  iinn  tthhee  NNaammiinniittoo  ccuurrrreennttllyy  eexxppeerriieenncciinngg  wwaatteerr  

ssccaarrcciittyy..    

99..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tteemmppoorraarryy  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  dduurriinngg  tthhee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ffoorr  ccaassuuaallss  aanndd  wwaattcchh  mmeenn..    

10. IInn  ggeenneerraall  iitt  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  aacccceessssiibbiilliittyy  iinn  NNaammiinniittoo,,  CChheeppeellooww,,  

CChhuurroo,,  CChhuurroo--AAmmaayyaa  WWaarrdd,,  TTiiaattyy  EEaasstt  SSuubb--CCoouunnttyy  aanndd  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iinn  ggeenneerraall  aanndd  

rreedduucceess  rruurraall  ppoovveerrttyy.. 
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55..22  NNeeggaattiivvee  IImmppaaccttss    

11..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  bboorreehhoollee  wwiillll  iinnccrreeaassee  ggrroouunndd  wwaatteerr  aabbssttrraaccttiioonn  hheennccee  rreedduucceedd  

aaqquuiiffeerr  ssttoorraaggee
11
  tthhaatt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  ddeepplleettiioonn  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppeerrcchheedd  aaqquuiiffeerrss..  IInn  hhiigghhllyy  

ffrraaccttuurreedd  aanndd  uunnssttaabbllee  wwaatteerr  bbeeaarriinngg  ffoorrmmaattiioonn,,  iitt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  aaqquuiiffeerr  ccoommppaaccttiioonn  aanndd  

llaanndd  ssuubbssiiddeennccee
22
..  

22..  TThhee  eeqquuiippppiinngg  ooff  tthhee  bboorreehhoollee  eexxppoosseess  ggrroouunndd  wwaatteerr  ttoo  ccoonnttaammiinnaattiioonn
33
  ffrroomm  ssuurrffaaccee  

cchheemmiiccaallss  mmaannuuffaaccttuurreedd,,  uusseedd  aanndd  ddiissppoosseedd..  TThheessee  ccoonnttaammiinnaannttss  iinncclluuddee::  ssuurrffaaccee  rruunn  ooffff,,  

ddrriilllliinngg  wwaatteerr,,  ddrriilllliinngg  ffoorrmm,,  ggrraavveell  ppaacckk,,  bbeennttoonniittee  ((sseeaallaanntt)),,  aanndd  ppaatthhooggeennss  tthhrroouugghh  

ddiippppeerr  lliinneess..  OOtthheerrss  iinncclluuddee  ddoommeessttiicc  ((iinnsseeccttiicciiddeess,,  ddrruuggss,,  eettcc));;  aaggrriiccuullttuurraall  ((ffeerrttiilliizzeerr,,  

ppeessttiicciiddeess,,  ffuunnggiicciiddeess,,  hheerrbbiicciiddeess  eettcc))..  GGrroouunnddwwaatteerr  mmoovveemmeenntt,,  aanndd  ppoolllluuttaanntt  mmiiggrraattiioonn  

ffrroomm  tthhee  llaanndd  ssuurrffaaccee  ttoo  pprroodduuccttiioonn  bboorreehhoolleess,,  tteennddss  ttoo  bbee  aa  rreellaattiivveellyy  ssllooww  pprroocceessss  iinn  

mmaannyy  aaqquuiiffeerrss..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  iitt  ccaann  ttaakkee  mmaannyy  yyeeaarrss,,  eevveenn  ddeeccaaddeess,,  bbeeffoorree  tthhee  ffuullll  

iimmppaacctt  ooff  aa  ppoolllluuttiioonn  eeppiissooddee,,  iinnvvoollvviinngg  aa  ppeerrssiisstteenntt  ccoonnttaammiinnaanntt,,  bbeeccoommeess  ffuullllyy  aappppaarreenntt  

iinn  ggrroouunnddwwaatteerr  ssuupppplliieess..    

33..  EEqquuiippppiinngg  ooff  tthhee  bboorreehhoollee,,  eexxccaavvaattiioonn  ooff  tthhee  ppiippeelliinnee  ttrreenncchh,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttoorraaggee  ttaannkk,,  

wwaatteerr  aanndd  ootthheerr  wwaatteerr  oouuttlleettss,,  tthheerree  iiss  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  lloossss  ooff  mmaann--hhoouurrss
44
  bbyy  ccuurriioouuss  

oonnllooookkeerrss  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  dduuee  ttoo  iinntteerrffeerreennccee..    

44..  TThheerree  iiss  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  iinnccrreeaasseedd  cchhaanncceess  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  

hhaazzaarrddss  aanndd  ssaaffeettyy  ((OOHHSS))..  AAcccciiddeennttss
55
  mmaayy  ooccccuurr  dduurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  dduurriinngg  tthhee  

ooppeerraattiioonn  pphhaassee..  SSoommee  ooff  tthhee  OOHHSS  ccoonncceerrnnss  iinncclluuddee  eerrggoonnoommiicc  rreellaatteedd  pprroobblleemmss..  AAnn  

eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  pprrootteeccttiivvee  ggeeaarr  aanndd  aaddhheerreennccee  ttoo  ppllaaccee  ooff  wwoorrkk  rreegguullaattiioonn  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd..      

55..  TThhee  cclleeaarreedd  ggrraassss,,  sshhrruubbss  aanndd  lliigghhtt  ttrreeeess  aass  wweellll  aass  eexxccaavvaatteedd  ssooiill  wwiillll  ffoorrmm  uunnwwaanntteedd  

hheeaappss
66
  aalloonngg  tthhee  ppiippeelliinnee  rroouuttee  aanndd  aarroouunndd  bboorreehhoollee,,  ssttoorraaggee  ttaannkk  aanndd  wwaatteerr  oouuttlleettss..  TThhiiss  

iiss  nnuuiissaannccee  aanndd  hhiinnddrraannccee  ttoo  mmoovveemmeenntt  aanndd  wwaassttee  ooff  llaanndd  

66..  TThhee  cchhaannggee  iinn  llaanndd  uussee  ffrroomm  nnaattuurraall  ttoo  hhiigghh  aaccttiivviittyy  wwaatteerr  ppooiinnttss..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  llaanndd  

ddeeggrraaddaattiioonn
77
  aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  ppooiinnttss  aanndd  ppaatthhss  lleeaaddiinngg  ttoo  tthheessee  ppooiinnttss..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  

ssooiill  eerroossiioonn
88
  wwiillll  iinnccrreeaassee..  

77..  TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  wwiillll  eennccoouurraaggee  tthhee  iinnfflluuxx
99
  ooff  lliivveessttoocckk,,  ppeeooppllee  aanndd  wwiillddlliiffee  iinnttoo  tthhee  ssiittee..  

TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  HHuummaann--WWiillddlliiffee
1100

  ccoonnfflliicctt,,  LLiivveessttoocckk--wwiillddlliiffee  ccoonnfflliicctt
1111

lleeaaddiinngg  ttoo  

ooccccaassiioonnaall  lloossss  ooff  lliivveessttoocckk  aanndd  hhuummaann  lliiffee
1122

..  
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88..  TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  eennccoouurraaggeess  oovveerrggrraazziinngg  ((oovveerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ppaassttuurree))
1133

aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  

ppooiinntt..  

99..  CCoonncceennttrraattiioonn  ooff  lliivveessttoocckk  aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  ppooiinntt  lleeaaddss  ttoo  sspprreeaadd  ooff  lliivveessttoocckk  

ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess
1144

aanndd  eennccoouurraaggeess  lliivveessttoocckk  tthheefftt
1155

..  IItt  aallssoo  eennccoouurraaggeess  ppooaacchhiinngg
1166  

ssiinnccee  wwiillddlliiffee  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  aatt  tthhee  wwaatteerr  ppooiinntt  dduurriinngg  tthhee  nniigghhtt..    

1100..  TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  wwiillll  eennccoouurraaggeess  bboouunnddaarryy  ccoonnfflliicctt  ((pprroojjeecctt  nneeiigghhbboouurrss  aanndd  wwaatteerr  

iinnffrraassttrruuccttuurree))
1177

aanndd  iinntteerrccoommmmuunniittyy  ccoonnfflliicctt  ((wwaatteerr  oowwnneerrsshhiipp  iissssuueess))
1188

  lleeaaddiinngg  ttoo  

iinnsseeccuurriittyy
1199

..  

1111..  IInn  tthhee  uunnlliikkeellyy  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthheerree  wwiillll  bbee  ffiinnaall  ddiissppoossaall  ooff  mmaatteerriiaallss  aatt  

tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  lliiffeessppaann..  HHoowweevveerr,,  iiff  tthheerree  iiss  cchhaannggee  ooff  ssiittee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  

ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  aa  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

AAbbaannddoonniinngg  tthhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  aanndd  aassssoocciiaatteedd  aaccttiivviittiieess  lleeaaddss  ttoo  wwaassttee  ooff  pprreecciioouuss  llaanndd
2200

..  

TThheerree  iiss  tthheerreeffoorree  tthhee  nneeeedd  ffoorr  llaannddssccaappee  rreessttoorraattiioonn  ttoo  iittss  oorriiggiinnaall  ssttaattee  bbeeffoorree  

ddiissttuurrbbaannccee..  HHoowweevveerr  tthhee  bboorreehhoollee  ccaassiinnggss  aanndd  ssccrreeeennss  aarree  ppeerrmmaanneenntt  ssttrruuccttuurreess  aanndd  ccaann  

oonnllyy  bbee  rreemmoovveedd  ttoo  aa  ddeepptthh  tthhaatt  ppeerrmmiittss  llaanndd  ttiillllaaggee  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..  
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66..  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

66..11  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  OOppeerraattiioonnaall  PPhhaassee    

TThhiiss  iiss  tthhee  lloonnggeesstt  ssttaaggee  ooff  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess..  IItt  iiss  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  tthhaatt  tthhee  iinntteennddeedd  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  aarree  aaccccoommpplliisshheedd..  DDuurriinngg  tthhiiss  pphhaassee  aa  

lloott  ooff  ccaarree  aanndd  ccoonncceerrnnss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  iimmppaaccttss..  

  

TTaabbllee  11::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ffoorr  tthhee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  OOppeerraattiioonnaall  PPhhaassee    

IImmppaacctt    AAccttiioonn  RReeqquuiirreedd//MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurree  RReessppoonnssiibbiilliittyy    TTiimmee  ffrraammee    CCoosstt  ((KKSShhss))  

RReedduucceedd  aanndd  oorr  

ddeepplleettiioonn  ooff  aaqquuiiffeerr  

ssttoorraaggee  ttaannkk  

AAbbssttrraacctt  wwaatteerr  eeqquuiivvaalleenntt  bboorreehhoollee  yyiieelldd  bbaasseedd  

oonn  ppuummppiinngg  tteesstt..      
PPrrooppoonneenntt  CCoonnttiinnuuoouuss  RRoouuttiinnee  WWoorrkk  

AAqquuiiffeerr  ccoommppaaccttiioonn  aanndd  

LLaanndd  SSuubbssiiddeennccee  
AAbbssttrraacctt  wwaatteerr  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  aaqquuiiffeerr  yyiieelldd  bbaasseedd  

oonn  rreeccoovveerryy  tteesstt  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  

sseeaassoonn  ttoo  aavvooiidd  ddeepplleettiioonn  ooff  ggrroouunndd  wwaatteerr,,  

ppoossssiibbllee  ccoommppaaccttiioonn  ooff  aaqquuiiffeerr  aanndd  llaanndd  

ssuubbssiiddeennccee..  

PPrrooppoonneenntt  CCoonnttiinnuuoouuss  RRoouuttiinnee  WWoorrkk  

GGrroouunndd  wwaatteerr  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  
PPrrootteecctt  tthhee  bboorreehhoollee  ffrroomm  ssuurrffaaccee  ccoonnttaammiinnaannttss  

bbyy::  

UUssiinngg  ppoottaabbllee  ddrriilllliinngg  wwaatteerr,,  bbiiooddeeggrraaddaabbllee  

ddrriilllliinngg  ffooaamm,,  nnoonn--ccoorrrroossiivvee  ccaassiinnggss  aanndd  

ssccrreeeennss,,  ppuuttttiinngg  eenndd  pplluuggss  ttoo  ddiippppeerr  lliinneess,,  

ccoonnssttrruuccttiinngg  ssllaabb  aarroouunndd  tthhee  bboorreehhoollee  aatt  tthhee  

ggrroouunndd  ssuurrffaaccee,,  rraaiissiinngg  tthhee  ccaassiinngg  aabboovvee  

ggrroouunndd  ssuurrffaaccee,,  ddiivveerrttiinngg  ssuurrffaaccee  rruunn  ooffff  ffrroomm  

mmaakkiinngg  ppoooollss  aarroouunndd  tthhee  bboorreehhoollee..  

CCoonnttrraaccttoorr,,  PPrrooppoonneenntt  DDuurriinngg  ddrriilllliinngg  

aanndd  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

bboorreehhoollee  aass  wweellll  

aass  ooppeerraattiioonn  

IInnccoorrppoorraatteedd  iinn  

pprroojjeecctt  ccoosstt  

LLoossss  ooff  mmaann--hhoouurrss  bbyy  

ccuurriioouuss  oonnllooookkeerrss  aanndd  

tthhaatt  ooff  wwoorrkkeerrss  dduuee  ttoo  

iinntteerrffeerreennccee  

KKeeeepp  aawwaayy  iiddlleerrss  aanndd  lliivveessttoocckk  bbyy  ppuuttttiinngg  

wwaarrnniinngg  ssiiggnnss  aatt  ssttrraatteeggiicc  ppllaacceess  aanndd  iinnffoorrmmiinngg  

tthhee  rreessiiddeennttss..  

PPrrooppoonneenntt,,  ccoonnttrraaccttoorr  11  WWeeeekk  NNeegglliiggiibbllee  

SSiittee  aacccciiddeennttss    CCoonnttrraacctt  qquuaalliiffiieedd  aanndd  eexxppeerriieenncceedd  

mmaannppoowweerr  

PPrrooppoonneenntt  11  mmoonntthh  TTeennddeerr  

pprroocceedduurree  



12 

 

  PPrroovviiddee  wwrriitttteenn  iinnssttrruuccttiioonnss  oonn  hhooww  ttoo  aavvooiidd  

aanndd  rreessppoonndd  ttoo  aacccciiddeennttss..  SSaaffeettyy  ggeeaarrss  sshhoouulldd  

bbee  ggiivveenn  aass  nneecceessssaarryy..  

EEnnggiinneeeerr//ssuuppeerrvviissoorr  

aanndd  ccoonnttrraaccttoorr  
OOnnccee  NNeegglliiggiibbllee  

  LLeeaavviinngg  tthhee  ssiittee  aass  cclleeaann  aass  ppoossssiibbllee..  CCoonnttrraaccttoorr..  AAllwwaayyss  RRoouuttiinnee  

  PPrroovviiddee  aa  wweellll--ssttoocckkeedd  oonnssiittee  ffiirrsstt  aaiidd  bbooxx  CCoonnttrraaccttoorr..  OOnnccee  IInnccoorrppoorraatteedd  iinn  

pprroojjeecctt  ccoosstt  

  PPrroovviiddee  aa  lliisstt  ooff  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonnss  aanndd  

aammbbuullaannccee  ttoo  bbee  ccoonnttaacctteedd  dduurriinngg  aacccciiddeennttss  

PPrrooppoonneenntt  OOnnccee  IInnccoorrppoorraatteedd  iinn  

pprroojjeecctt  ccoosstt  

OObbssttrruuccttiivvee  hheeaapp  ooff  

cclleeaarreedd  sshhrruubbss  aanndd  ttrreeeess  

aass  wweellll  aass  eexxccaavvaatteedd  ssooiill  

DDiissppoossee  tthhee  mmaatteerriiaall  aass  llaanndd  ffiillll  CCoonnttrraaccttoorr,,  pprrooppoonneenntt  OOnnccee  CCaatteerreedd  

LLaanndd  ddeeggrraaddaattiioonn//SSooiill  

EErroossiioonn  
TThheerree  iiss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn  tthhrroouugghh  

ppllaannttiinngg  ooff  ggrraassss  aanndd  ttrreeeess;;  llaanndd  ssccaappiinngg  aanndd  

ggeenneerraall  eennvviirroonnmmeenntt  ggrreeeenniinngg  ttoo  rreessttoorree  fflloorraa  

aanndd  ffaauunnaa  hhaabbiittaatt.. 

CCoouunnttyy  

CCoommmmuunniittyy  
CCoonnttiinnuuoouuss  IInn  kkiinndd  

IInnfflluuxx  ooff  lliivveessttoocckk,,  

ppeeooppllee  aanndd  wwiillddlliiffee  iinnttoo  

tthhee  ssiittee;;  HHuummaann--WWiillddlliiffee  

CCoonnfflliicctt;;  LLiivveessttoocckk--

wwiillddlliiffee  ccoonnfflliicctt;;  LLoossss  ooff  

lliivveessttoocckk  aanndd  hhuummaann  lliiffee  

  DDeevveelloopp  mmoorree  wwaatteerr  pprroojjeeccttss  ((bboorreehhoolleess  aanndd  

wwaatteerr  ppaannss))  

  CCoonnssttrruucctt  wwiillddlliiffee  wwaatteerr  ttrroouugghh  

 Water management 

committee 

 WRUA 

 WRA 

 County 

 National Government 

CCoonnttiinnuuoouuss  TToo  bbee  

iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  

aannnnuuaall  bbuuddggeettss  

OOvveerrggrraazziinngg  ((oovveerr  

uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ppaassttuurree))  
  DDiissccoouurraaggee  ggrraazziinngg  ooff  LLiivveessttoocckk  aarroouunndd  tthhee  

wwaatteerr  pprroojjeecctt  

  DDeevveelloopp  mmoorree  wwaatteerr  pprroojjeeccttss  

  Water  aanndd  PPaassttuurree  

ccoommmmiitttteeeess  

  CCoouunnttyy  

RRoouuttiinnee  

CCoonnttiinnuuoouuss  

 Mainstreamed 

  Annual budget  

SSpprreeaadd  ooff  lliivveessttoocckk  

ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess  
  CCoouunnttyy  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  vveetteerriinnaarryy  sseerrvviicceess  ttoo  

vvaacccciinnaattee  lliivveessttoocckk  

 CCoouunnttyy RRoouuttiinnee  

CCoonnttiinnuuoouuss  

 Mainstreamed 

  Annual budget  

Livestock theft; Poaching; 

Boundary conflict 

(neighbours and water 

infrastructure; 

Intercommunity conflict 

(Water Ownership issues)  

 Promote intercommunity meetings 

 Establish water and pasture 

management committees 

 Mainstream pease building and conflict 

resolution 

  CCoouunnttyy  
  NNaattiioonnaall  GGoovveerrnnmmeenntt  

  KKWWSS  

  KKeennyyaa  PPoolliiccee  

  CCoommmmuunniittyy  

CCoonnttiinnuuoouuss   Mainstreamed 
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66..22  WWiinnddiinngg  uupp  pphhaassee    

TThhiiss  pphhaassee  iiss  mmoorree  hhyyppootthheettiiccaall  tthhaann  rreeaall,,  bbaassiicc  rreehhaabbiilliittaattiioonn  mmeeaassuurreess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  oonnccee  aallll  ooppeerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

ssttooppppeedd..  TThhee  aaccttiivviittiieess,,  aaccttiioonnss,,  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  ssaammee  aanndd  ttiimmee  ssppaann  ffoorr  ddooiinngg  tthhiiss  iiss  

iiddeennttiiffiieedd..  

  

TTaabbllee  22::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  tthhee  DDeeccoommmmiissssiioonniinngg  aanndd  CClloossuurree  PPhhaassee  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt    

IImmppaacctt//aaccttiivviittyy    AAccttiioonn  rreeqquuiirreedd//mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess    RReessppoonnssiibbiilliittyy    TTiimmee  ffrraammee    CCoossttss  ((KKSShhss))  

WWaassttee  llaanndd  dduuee  ttoo  

pprroojjeecctt  

aabbaannddoonnmmeenntt  

DDeemmoolliittiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ssttrruuccttuurreess,,  llaannddssccaappee  

rreessttoorraattiioonn  bbyy  rreemmoovviinngg  ppiippeelliinnee,,  ffiilllliinngg  

ddeepprreessssiioonnss,,  rreemmoovviinngg  uunnuusseedd  eeqquuiippmmeenntt,,  

ssttrruuccttuurreess  aanndd  ffaacciilliittiieess  ttoo  ggiivvee  rroooomm  ffoorr  nneeww  

aaccttiivviittiieess..  

PPrrooppoonneenntt  11  MMoonntthh  CCoommmmuunniittyy  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  

((IInn  kkiinndd))  
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ANNEX A1: PROJECT LOCATION 
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ANNEX A2: PROJECT ACCESSIBILITY 
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ANNEX A3: LIST OF PARTICIPANTS 
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AANNNNEEXX  AA44::  SSAAMMPPLLEE  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS;;  MMIINNUUTTEESS;;  LLAANNDD  AANNDD  OOTTHHEERR  DDOOCCUUMMEENNTTSS  
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