AZIMIO NA. 05/2019
AZIMIO LA BUNGE LA KURIDHIA UBADILISHAJI
HADHI SEHEMU YA PORI LA AKIBA LA UGALLA
KUWA HIFADHI YA TAIFA YA MTO UGALLA
_____________
KWA KUWA, Sera ya Wanyamapori ni kudumisha uhifadhi endelevu kwa
kuanzisha na kuboresha maeneo wakilishi yaliyohifadhiwa na kulinda
bioanuwai katika mtandao wa Hifadhi za Taifa, Mapori ya Akiba na Mapori
Tengefu;
NA KWA KUWA, Sera ya Utalii ni kukuza uchumi na maisha ya wananchi
hasa katika kupunguza umaskini kwa njia ya kuhimiza maendeleo ya utalii
endelevu unaokubalika kiutamaduni na kijamii, unaojali mazingira na
wenye faida kiuchumi;
NA KWA KUWA, Pori la Akiba la Ugalla lilianzishwa kwa Tanganzo la
Serikali Na. 281 la Mwaka 1965 ambapo imekusudiwa Tangazo hilo
lifutwe ili kubadilisha hadhi ya sehemu ya pori hilo kuwa Hifadhi ya Taifa;
NA KWA KUWA, kifungu cha 3 cha Sheria ya Hifadhi za Taifa, Sura ya
282 kinampa Rais, kwa idhini ya Bunge, kwa Tangazo la Rais
litakalochapishwa katika Gazeti la Serikali, mamlaka ya kutangaza eneo la
ardhi kuwa Hifadhi ya Taifa kwa madhumuni ya sheria hiyo;
NA KWA KUWA, kwa mujibu wa kifungu cha 3 cha Sheria ya Hifadhi za
Taifa, Sura ya 282, ili kuanzisha Hifadhi ya Taifa ni sharti kupata ridhaa ya
Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania;

NA KWA KUWA, kubadilisha hadhi ya uhifadhi wa sehemu ya Pori la
Akiba Ugalla yenye ukubwa wa kilomita za mraba 3,865 kuwa Hifadhi ya
Taifa Mto Ugalla kutaimarisha uhifadhi wa bioanuwai hususan za
wanyamapori, mimea na mazalia na makuzio ya samaki na hivyo kuongeza
utalii wa ndani, kukuza uchumi wa jamii inayozunguka hifadhi, utafiti na
kutoa elimu ya vitendo kwa wanafunzi na wananchi watakaotembelea
Hifadhi hiyo;
NA KWA KUWA, kwa kuridhia Azimio hili, Taifa litapata manufaa
yafuatayo:(a)

Kuimarisha na kuendeleza uhifadhi wa maliasili, hususan
wanyamapori, mimea na mazalia na makuzio ya samaki na viumbe
wengine wa kwenye maji; na

(b)

Kuongeza pato la Taifa kwa msingi kuwa ubadilishaji hadhi wa
sehemu ya pori hilo utasababisha hifadhi hiyo kuwa Kivutio cha
Utalii.

HIVYO BASI, kwa kuzingatia manufaa ya utangazaji wa Hifadhi tajwa ya
Taifa, Bunge hili katika Mkutano wake wa Kumi na Sita na kwa mujibu wa
masharti ya kifungu cha 3 cha Sheria ya Hifadhi za Taifa, Sura 282
linaazimia kuridhia Azimio la Ubadilishaji Hadhi Sehemu ya Pori la Akiba la
Ugalla yenye ukubwa wa kilomita za mraba 3,865 kuwa Hifadhi ya Taifa
Mto Ugalla. Hivyo mipaka ya Hifadhi ya Taifa Mto Ugalla itasomeka kama
inavyoanishwa katika Kiambatisho cha Azimio hili.
Limepitishwa na Bunge leo tarehe 10 Septemba, 2019
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