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DIBAJI. 

Nia ya kitabu hiki ni kuandika kwa muhtasari historia ya chaguzi za Zanzibar kuanzia 

Mwaka 1957 mpaka Mwaka 2016 ili kila Mwananchi aweze kujua namna demokrasia ya 

Zanzibar inavyokua siku hadi siku kutokana na mabadiliko mbalimbali ya jamii ya Watu 

wa Zanzibar kisiasa na kiutamaduni. 

 

Demokrasia ni mfumo wa Serikali ambao mamlaka ya Uongozi yanatokana na ridhaa ya 

watu wa nchi husika na kila mtu ana haki ya kushiriki katika Serikali ya nchi hiyo kwa 

njia ya moja kwa moja au ya uwakilishi wa wajumbe waliyowachagua kwa hiari yao 

wenyewe. Katika mfumo huu wa Serikali, matakwa ya watu ndiyo yanakuwa msingi wa 

utawala wa Serikali ya Nchi. Na matakwa haya ya watu hujidhihirisha katika uchaguzi 

wa mara kwa mara ulio wa haki, huru, wazi, na ukweli. 

 

Hivyo basi, kila Mwananchi anapaswa kujua kwamba, Uchaguzi ndiyo njia pekee 

muhimu yenye kuwapa watu fursa ya kudhihirisha kwa hiari matakwa yao ya aina ya 

Serikali na Uongozi wautakao, na namna ambavyo mamlaka hayo yanapaswa kutumika 

katika kusimamia shughuli za maendeleo na usalama wa maisha yao katika nchi. Kwa 

maneno mengine haki na uhuru wa watu kuchagua wawakilishi wao katika serikali ni 

kipengele muhimu cha utawala wa kidemokrasia. 

 

Mategemea yangu ni kwamba historia hii iliyoelezwa katika kitabu hiki itatoa mwanga 

na elimu ya kutosha kuhusu ukuaji wa Demokrasia ya nchi yetu na pia itamfanya kila 

Mzanzibar kuitumia vyema haki yake ya kidemokrasia kwa kuchagua uongozi autakao 

katika chaguzi zitakazoendeshwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. 

 

 

MHE. JAJI MKUU MSTAAFU  HAMID MAHMOUD HAMID 

MWENYEKITI 

TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR 



UTANGULIZI 

 CHIMBUKO LA UCHAGUZI NA DHANA YA UCHAGUZI ZANZIBAR 

Dhana ya  uchaguzi na wananchi kushiriki katika masuala ya uongozi wa nchi ilijitokeza 

rasmi  mwaka 1948,  wakati Umoja wa mataifa ulipokuja na Azimio la Kimataifa la  Haki 

za Binadamu la (Universal Declaration of Human Rights) ambalo limeeleza wazi katika 

ibara ya 21, kuwa ushiriki wa watu katika masuala ya uongozi wa nchi yao unaweza 

kufanyika moja kwa moja au kupitia kwa wawakilishi waliowachagua. Azimio hila awali  

halikuwa na nguvu za kisheria; kwa kuwa halikuzifunga nchi wanachama  wa Umoja 

huo kwa wakati huo kuyafuata yale yalioelezwa katika Azimio hilo. Hata hivyo, mwaka 

1966 mkataba wa kimataifa wa haki za kisiasa na kijamii ulianzishwa na kutafsiri 

yaliyoelezwa katika Azimio la Haki za Binaadamu na masuala mengine. Mkataba huo 

ndio uliozifunga nchi wanachama kutekeleza yaliyomo katika mkataba huu.  

Mbali na haki nyengine zilizoelezwa katika mkataba huo wa mwaka 1966 wa haki za 

kisiasa na kijamii, Mkataba  huo kupitia ibara ya 25 umebainisha juu ya dhana ya 

uchaguzi kama chombo pekee cha kuwawezesha watu kushiriki katika masuala ya nchi 

zao kwa njia ya moja kwa moja au kupitia wawakilishi wao. Vile vile ibara hiyo inaelezea 

namna ambavyo uchaguzi unaweza kufanyika kwa kuainisha vipengele vinane 

vinavyojulikana kama “vipengele vya Uchaguzi” (election Elements). Vipengele hivyo ni: 

1. Uchaguzi wa vipindi ( Periodic Elections) 

2. Uchaguzi bora (Genuine Elections) 

3. Haki ya kugombania ( Right to stand for Elections) 

4. Anaestahili kupiga kura ( Universal suffrage) 

5. Haki ya kupiga kura siku ya uchaguzi( Right to vote) 

6. Usawa katika kupiga kura ( Equal Suffrage) 

7. Kura ya siri ( Secrecy of vote) 

8. Matakwa ya wapiga kura kuheshimiwa ( free expression of the will of voters) 

 
 

 
 
 



UCHAGUZI KABLA YA MAPINDUZI. 
 

UCHAGUZI WA MWAKA 1957 
 
Miaka tisa (9) kupita tangu Azimio la Umoja wa Mataifa la Haki za Binaadam     dhana 

ya uchaguzi wa kuwawezesha watu kushiriki katika masuala ya nchi zao kwa njia ya 

moja kwa moja au kupitia wawakilishi wao ilianza kutekelezwa katika visiwa vya 

Zanzibar mwaka 1957 takriban miaka 50 iliyopita wananchi wa Zanzibar walipoanza 

kupiga kura kuchagua wawakilishi wa maeneo sita wa kuingika katika Baraza la 

Kutunga Sheria (Legislative Council).  

Vitabu vya kihistoria vinatueleza kuwa kabla ya mwaka 1957 wakati ambao  wakaazi wa 

visiwa vya Zanzibar  walipiga kura kwa mara ya kwanza, mchanganyiko wa watu wa 

makabila mbalimbali ya wakaazi  waliishi kwa amani na usalama mkubwa sana. Mwaka 

1957 ilipitishwa sheria  ambayo iliruhusu visiwa vya Zanzibar  kuendesha uchaguzi kwa 

mara ya kwanza kwa kutumia daftari la wapiga kura.  

kabla ya mwaka 1957, Baraza la Kutunga Sheria la Zanzibar ambalo lilijulikana kwa jina 

la “Majilish Tashlil” (Legislative Council –LEGCO) (kwa sasa ni Baraza la Wawakilishi) 

lilikuwa na jumla ya Wajumbe 12. Wajumbe wote hao walikuwa wakiteuliwa na Sultani 

wa Zanzibar ambaye kwa wakati huo ndiye alikuwa akitawala visiwa vya Unguja na 

Pemba. Kutokana na mabadiliko ya kisiasa ulimwenguni mfumo huo wa uteuzi 

ulilazimika kubadilishwa na ikaamuliwa kuwa kati ya Wajumbe 12 wa Baraza la Kutunga 

Sheria la Zanzibar, Wajumbe sita lazima wachaguliwe na wananchi na ukaandaliwa 

utaratibu wa namna ambavyo wananchi hao watapiga kura na kwa utaratibu gani.  

Kutokana na utaratibu huo mpya, ndipo mwaka 1957 ukafanyika uchaguzi wa kwanza 

kabisa katika historia ya visiwa vya Zanzibar na wapiga kura wakati huo waliwachagua 

wajumbe wawili ambao walikuwa wanawawakilisha wananchi wa maeneo ya Mjini, 

Wajumbe wawili walichaguliwa kuwawakilisha wananchi wa maeneo ya ng’ambo  na 

Wajumbe wawili walikuwa wakiwawakilisha wananchi wa Pemba. Wajumbe hao sita 

waliungana na wajumbe wengine sita wa kuteuliwa na kuunda Baraza la Kutunga 

Sheria la Zanzibar ambalo liliendelea kuwa na Wajumbe 12. 



Kwa kuwa wakati huo hakukuwa na vyama vingi vya siasa, uchaguzi huo wa kwanza wa 

mwaka 1957 ulishirikisha vyama viwili tu vya siasa vilivyokuwepo wakati huo. Vyama 

hivyo vilikuwa ni vyama vya Afro- Shirazi na Zanzibar Nationalist Party. Kwa kuwa 

sheria ya uchaguzi wa wakati huo iliruhusu wagombea binafsi katika uchaguzi huo pia 

walishiriki wagombea binafsi. Katika moja ya taarifa za mwaka za utawala wa wakati 

huo, uchaguzi wa mwaka 1957 ulielezewa kuwa na utulivu mkubwa katika historia ya 

Zanzibar.  

Katika Uchaguzi wa mwaka 1957 ni wapiga kura 39,833 tu ndio walioandikishwa kupiga 

kura 

MASHARTI YA KUPIGA KURA KWA UCHAGUZI WA MWAKA 1957 

Masharti makuu ya watu walioruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa 

Zanzibar wa mwaka 1957, ni  

1. Kuwa mwanamme mwenye umri wa kuanzia miaka 25  

2.  Kuwa Mzanzibari. 

 

UCHAGUZI WA MWAKA 1961 

Januari mwaka 1961, wanachi wa Zanzibar walipiga kura kwa mara ya pili miaka 

takriban minne baada ya uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1957.  

 

MABADILIKO YALIYOFANYIKA KWA UCHAGUZI WA JANUARI 1961 

Kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huu wa pili, serikali ilifanya mabadiliko kadhaa 

muhimu ili kuufanya Uchaguzi huo kuwa na ufanisi.  

Miongoni mwa marekebisho ni  

1. kuruhusiwa rasmi kwa wanawake na  kushiriki katika upigaji wa kura kinyume na 

ilivyokuwa katika uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1957. 

2. Umri wa kupiga kura ulipunguzwa kutoka miaka 25 iliyokuwepo katika uchaguzi wa 

mwaka 1957 na kuwa miaka 21. Marekebisho hayo kwa kiasi kikubwa yalipelekea 

kupatikana kwa ufanisi katika maandalizi ya orodha za wapiga kura.  



katika uchaguzi wa pili uliofanyika mwezi wa Januari mwaka 1961 jumla ya wapiga kura 

94,310 waliandikishwa. 

3. Marekebisho mengine yaliyofanyika kabla ya uchaguzi huo ni ya namna ambavyo 

wapiga kura watapiga kura kuwachagua Wajumbe wa Kuingia katika Baraza la 

Kutunga Sheria (LEGCO).  

Mabadiliko yaliyofanyika yalitoa nafasi kubwa zaidi ya Wajumbe wa kuchaguliwa kuingia 

katika Baraza la Kutunga Sheria kutoka wajumbe 6 waliochaguliwa mwaka 1957 na 

kuwa Wajumbe 22. Mabadiliko yaliyofanyika kuongeza idadi ya Wajumbe wa 

kuchaguliwa katika LEGCO yalipelekea  kwa mara ya kwanza Zanzibar kugawiwa katika 

majimbo ya Uchaguzi kulingana na majina ya mitaa kinyume na Uchaguzi wa mwaka 

1957 ambapo Zanzibar iligawanywa maeneo  sita ya uwakilishi na kati ya hayo maeneo 

mawili yalikuwa kwa upande wa mji wa Zanzibar, maeneo mawili  yalikuwa  ng’ambo na 

Pemba nako kulikuwa na maeneo mawili ya uwakilishi.  

Mabadiliko hayo yaliyopelekea kugawiwa majimbo ya Uchaguzi kulingana na majina na 

idadi ya watu yalifanyika kwa mujibu wa hesabu za sensa iliyofanyika mwaka 1948.  

 

MAJIMBO YA UCHAGUZI KWA UCHAGUZI WA JANUARI,1961 

Kufuatilia mabadiliko ya idadi ya wawakilishi katika Baraza la Kutunga Sheria 

yaliyofanyika mwaka Disemba mwaka 1960 kabla ya Uchaguzi wa pili wa Januari 

mwaka 1961 Unguja kulikuwa na majimbo 13 na Pemba majimbo tisa (9). Majimbo 

hayo kwa Unguja yalikuwa Mji Mkongwe Kaskazini (Stone Town North), Mji Mkongwe 

Kusini (Stone Town South),  Darajani, Jang’ombe, Kaskazini (Northern), Mkokotoni, 

Mangapwani, Chaani, Koani, Chwaka, Fuoni na Makunduchi. Kwa Pemba yalikuwa ni 

jimbo la Konde, Wete, Pandani, Piki, Ziwani, Chake Chake, Chonga, Kengeja na Mkoani. 

Katika uchaguzi wa Januari, 1961  kulikuwa na vyama vitatu vilivyoshiriki. Vyama hivyo 

vilikuwa ni Afro-Shirazi Party, Zanzibar Nationalist Party na Zanzibar and Pemba Peoples 

Party.  



Kwa mujibu wa marekebisho yaliyofanyika katika Baraza la Kutunga Sheria, chama 

ambacho kitashinda kwa wingi wa viti katika uchaguzi kinatoa waziri mkuu na kuunda 

Serikali. 

 

MATOKEO YA UCHAGUZI WA JANUARI, MWAKA 1961 

Matokeo ya uchaguzi wa pili wa Januari, 1961 yalikuwa kati ya viti vya majimbo 22 

S/N CHAMA CHA SIASA IDADI YA VITI ASILIMIA 

1 AFRO-SHIRAZI PARTY       (ASP) 10 40.2 

2 ZANZIBAR NATIONALIST PARTY  (ZNP) 09 35.9 

3 ZANZIBAR AND PEMBA PEOPLE PARTY 

(ZPPP) 

03 17.0 

JUMLA YA VITI 22  

 

Kwa kuwa Sheria wakati huo zilikuwa zinaruhusu chama kimoja na chengine kufanya 

mazungumzo ya kuunganisha viti. Wagombea wawili walioshinda kutoka Chama cha 

Zanzibar and Pemba Peoples Party waliunganisha viti vyao kwa chama cha Zanzibar 

Nationalist Party na kuufanya muungano huo kuwa na viti 11 na mgombea mmoja 

aliyeshinda kutoka chama  hicho cha Zanzibar and Pemba Peoples Party kuunga kiti 

chake upande wa Chama cha Afro-Shirazi Party. 

Matokeo ya maamuzi hayo, Afro Shirazi Party wakawa na viti 11 na Zanzibar Nationalist 

Party na muungano wake wa Zanzibar and Pemba Peoples Party wakawa na viti 11  

 

KUFUTWA KWA UCHAGUZI WA JANUARI,1961. 

Kwa kuwa baada ya maaamuzi ya kuunganisha vyama matokeo hayo hayakutoa 

mshindi wa wingi wa viti kuushinda upande mwengine iliamuliwa kuwa achaguliwe 

Waziri Mkuu wa muda nje ya vyama hivyo  

Hali hii ilipelekea kuitishwa kwa uchaguzi mwengine Juni mwaka 1961 kipindi cha miezi 

sita tu tangu kumalizika kwa uchaguzi wa Januari mwaka 1961 kwa kuwa hakuna 

chama ambacho kilikuwa na nguvu kisheria kuunda serikali.  

 



UCHAGUZI WA JUNI, 1961 

 Uchaguzi huu ulikuwa ni watatu katika historia ambao haukuwa na matayarisho 

makubwa sana kwa kuwa ulikuwa ni mwendelezo wa uchaguzi  uliofanyika Januari 

1961.  

Hata hivyo, kabla ya uchaguzi huo yalifanyika marekebisho madogo ya kuongeza jimbo 

moja zaidi la uchaguzi na kuufanya uchaguzi huo kuwa na majimbo 23 badala ya 

majimbo 22 yaliyotumika katika uchaguzi wa Januari mwaka 1961. Mabadiliko hayo 

yalifanyika kwa kuyaunganisha majimbo ya Kengeja na Mkoani na kuyagawa katika 

majimbo matatu ya Kengeja, Mkoani na Mtambile. Kutokana na marekebisho hayo 

Unguja ilikuwa na majimbo 13 na Pemba kuwa na majimbo kumi baada ya kuongezeka 

kwa jimbo moja zaidi. 

 
VYAMA VILIVYOSHIRIKI KATIKA UCHAGUZI WA MARUDIO WA JUNI,1961 
 
Vyama vitatu vilivyoshirika katika Uchaguzi wa Januari 1961, ndivyo vilivyoshindana 

katika uchaguzi wa tarehe 1 Juni, mwaka 1961. Vyama hivyo ni Afro-Shirazi Party, 

Zanzibar Nationalist Party na Zanzibar and Pemba Peoples Party 

 

WAPIGA KURA WALIOSHIRIKI KUPIGA KURA. 

 Uchaguzi wa Juni 1961 uliweka rekodi kwa idadi kubwa ya wapiga kura waliojitokeza 

katika uchaguzi huo kwani kati ya wapiga kura 94,218 waliotarajiwa kupiga kura, 

wapiga kura  90,595 ambao ni sawa na asilimia 96.15 walijitokeza kupiga kura. 

 

MATOKEO KATIKA UCHAGUZI WA JUNI,1961 

S/N CHAMA CHA SIASA IDADI YA VITI ASILIMIA 

1 AFRO-SHIRAZI PARTY       (ASP) 10 49.9 

2 ZANZIBAR NATIONALIST PARTY  (ZNP) 10 35.0 

3 ZANZIBAR AND PEMBA PEOPLE PARTY 

(ZPPP) 

03 13.7 

JUMLA YA VITI 23  

 



Hata hivyo kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa Januari 1961, Chama cha Afro-Shirazi 

Party ambacho kilishinda katika uchaguzi huo hakikuweza kupewa nafasi ya kuunda 

serikali kwa kuwa wagombea walioshinda wa Chama cha Zanzibar and Pemba Peoples 

Party kuunganisha viti vyao na chama cha Zanzibar Nationalist Party na kukifanya 

chama hicho kuwa na viti 13. Hali hii ilikifanya chama cha Zanzibar Nationalist Party 

kuwa na wingi wa viti na hivyo kuunda Serikali na kuchagua Waziri Mkuu. 

Pamoja na mafanikio ya kuwa na ushiriki mkubwa wapiga kura kama iliyoainishwa 

katika taarifa iliyotolewa na Wajumbe wa Tume ya Uchunguzi Juu ya Machafuko 

Yaliyotokea Katika Uchaguzi wa Juni, 1961 iliyotayarishwa na Bw. Starfford Foster- 

Suton, Bw. Vincent Tewson na Bw. Caryll Archibald Grossmith Novemba, 1961, 

uchaguzi huo ulikumbwa na changamoto kubwa ya mivutano kati ya wafuasi wa vyama 

vikuu vilivyoshiriki katika uchaguzi huo siku ya kupiga kura.  

Mivutano hiyo ilitokea katika vituo vya kupigia kura vya Gulioni katika jimbo la Rahaleo, 

Skuli ya Kisiwandui katika jimbo la Darajani, Trade School na Holmood  skuli katika 

jimbo la Jan’gombe. Taarifa ya Tume ya Uchunguzi ilielezea kuwa mivutano hiyo ya 

wafuasi wa vyama vikuu vilivyoshiriki katika uchaguzi huo ulikuwa ni wa kuwazuia 

baadhi ya wapiga kura kutopiga kura katika vituo hivyo vilivyoainishwa kwa wasiwasi 

wa kuwa wamepandikizwa kutoka katika maeneo mengine. Mivutano hiyo ilipokelewa 

kwa hisia tofauti na ilisababisha wafuasi wa vyama hivyo kujikusanya katika maeneo 

mbalimbali ya mji wa Unguja na kusababisha kutokea kwa mapambano makubwa kati 

ya wafuasi wa vyama hivyo. Ghasia hizo zilipelekea watu 68 kufariki dunia, watu 

wengine 290 kujeruhiwa kwa wastani na walirejea majumbani mwao baada ya kupatiwa 

huduma ya matibabu wakati watu wengine 91 walijeruhiwa vibaya sana  hali ambayo 

iliwapelekea kulazwa hospitali kwa uangalizi wa karibu na kupatiwa matibabu. 

Kufuatia ghasia za uchaguzi kulikuwa na jumla watu 1,399 walikuwa wamewekwa 

kizuizini kutokana na matukio mbalimbali ya kihalifu yaliyofanyika katika kipindi hicho. 

Aidha, watu wanaofikia 28 walifunguliwa mashitaka kutokana na vitendo vya wizi 

vilivyotokea wakati huo. Watu wengine 27 walifunguliwa mashitaka kutokana na 

kupanga kufanya vitendo vya fujo na makosa mengine yanayohusiana na vitendo vya 

aina hiyo. Watu 78 walishitakiwa kwa kukutwa na silaha hatari katika maeneo 



yasiyostahiki wakati watu wengine 50 walifunguliwa mashtaka kutokana na kupinga 

amri ya kutotoka nje wakati wa usiku. 

 

UCHAGUZI WA JULAI,1963. 

Uchaguzi huo ulipangwa kufanyika Julai mwaka 1963 takriban miaka isiyopungua miwili 

tangu kumalizika kwa ule wa Juni 1961. Maandalizi ya uchaguzi wa 1963, yalianza 

mapema sana kufuatia hali ya mvutano kati ya vyama vikuu vya siasa na wanachama 

wa vyama hivyo kutokana na matokeo ya ghasia na fujo zilizotokea katika uchaguzi wa 

Juni 1961. 

 

MABADILIKO YALIYOFANYIKA KWA UCHAGUZI WA 1963 

1) Maandalizi ya Uchaguzi huo yalianza kwa kuangalia idadi inayostahiki ya Wajumbe 

wa kuchaguliwa katika Baraza la Kutunga Sheria. Mwaka 1962, baada ya mkutano 

wa London uliowakutanisha wawakilishi wa vyama vyote vya siasa vya Zanzibar 

kuzungumzia juu ya masuala kadhaa ya Zanzibar, Bw. Robert Arundell alipewa 

kazi ya kutayarisha mapendekezo juu ya muundo mpya wa Baraza la Kutunga 

Sheria  

Septemba, 1962 aliwasilisha mapendekezo yaliyotaka kuwa na Wajumbe wa 

kuchaguliwa wa Baraza hilo  waongezeke kutoka Wajumbe 23 waliochaguliwa katika 

Uchaguzi wa Juni, 1961 na kufikia Wajumbe 31 kwa uchaguzi wa nne wa mwaka 1963 

ambapo kwa upande wa Unguja majimbo yaliongezeka na kufikia 17 na Pemba 

yalikuwa 14  . Mapendekezo hayo yalikubaliwa moja kwa moja na serikali na vyama vya 

siasa. 

Aidha, mapendekezo ya majimbo yalipelekea kuwemo kwa majina mapya ya baadhi ya 

majimbo na baadhi ya majimbo kubadilishwa majina yake ya awali. Kwa upande wa 

Unguja majina mapya ya majibo  ni;- Forodhani, Shangani, Mlandege, Kikwajuni, 

Mwembeladu, Kwahani, Dole, Jozani, Nungwi, Tumbatu na Kiboje na kwa Upande wa 

Pemba majina mapya ya Majimbo ni;- Tumbe, Wingwi, ole, Shengejuu, Pujini na 

Chambani. 



Majina baadhi ya majimbo ya zamani yaliyobadilishwa majina kwa Unguja yalikuwa ni  

Mji mkongwe Kaskazini, Mji Mkongwe Kusini, Darajani, Kaskazini na Mkokotoni. Kwa 

Pemba yalikuwa majimbo ya Chonga na Pandani 

2) Mabadiliko mengine makubwa yaliyofanyika ni kufanyika utaratibu utakaowezesha 

kupunguza ghasia kwa ajili ya  Uchaguzi wa Julai 1963 kama ilivyokuwa katika 

uchaguzi Juni mwaka 1961. Taarifa za kumbukumbu juu ya matayarisho ya 

Uchaguzi wa mwaka 1963 zinaonesha kuwa:- 

 Kulianzishwa Kamati ya Ushauri ya Uchaguzi iliyokuwa na uwakilishi wa vyama vyote 

vya siasa. Kamati hiyo ilikuwa na kazi ya kumshauri Kamishna wa Uchaguzi juu ya 

suala lolote lile linalohusaiana na  utendaji wa kazi zake kwa masual yote ya 

Uchaguzi.  

 Ulianzishwa utaratibu wa uandikishaji wa wapiga kura wa kuweza kumtambua  kila 

mpiga kura. Hatua hii ilipelekea kwa mara ya kwanza katika historia ya chaguzi za 

Zanzibar kutolewa shahada za wapiga kura zilizokuwa na picha na alama za vidole 

gumba pamoja na taarifa zao nyengine. nakala za shahada hizo zilihifadhiwa 

sehemu maalum ili kugundua udanganyifu kwa pale patakapotokezea malalamiko 

dhidi ya mpiga kura. Taarifa hizo za wapiga kura zilihifadhiwa mfano wa daftari la 

kudumu la wapiga kura.  

 Wataalamu wanane wa Uchaguzi kutoka nje ya Zanzibar waliajiriwa kwa ajili ya 

kufuatilia hatua zote za uandikishaji wa Wapiga Kura katika vituo vya uandikishaji 

wa Wapiga Kura.  

 Mawakala wa vyama vya siasa kutoka kila chama  cha siasa waliruhusiwa katika kila 

kituo cha uandikishaji wa wapiga kura  wakati wa uandikishaji wa wapiga kura kwa 

ajili ya kufuatilia zoezi la uandikishaji na panapotokezea haja kuweka pingamizi dhidi 

ya uandikishaji wa mpiga kura yoyote ambaye sifa zake za kuandikishwa zinatiliwa 

mashaka. 

 Aidha, ilikubaliwa kuwa lazima wawepo wataalamu  wa Uchaguzi wanaofikia  24 

kutoka nje ya Zanzibar ambao wataangalia Upigaji wa Kura  hatua kwa hatua. Mbali 

na wataalamu hao wawepo pia  wataalamu wengine saba ambao jukumu lao ni  

kuangalia kazi ya kuhesabu kura itakavyokuwa inaendeshwa.  



 Kuhakikisha kuwa mpiga kura hapigi kura zaidi ya mara moja kwa kuanzisha 

utaratibu wa kila mpiga kura kuchovya kidole chake katika kichupa cha wino 

usiofutika  mara tu baada ya kupiga kura yake. Utaratibu huo haukuwepo katika 

chaguzi tatu zilizopita. 

 Kuwekwa mpango wa tahadhari ya kiulinzi kwa kulitumia  Polisi wa Zanzibar na 

Batalioni ya 2 ya wanajeshi wa Uskochi ili kuzuia vitendo vya kuwatisha wapiga kura 

na matukio yoyote yanayohusiana na uvunjifu wa amani. Aidha, vituo vyote vya 

kupigia kura vilizungurushiwa nyaya za senyenge na vilikuwa chini ya ulinzi wa 

Polisi. Hatua nyengine zilizochukuliwa ni kudhibiti mienendo ya watu na magari yote 

yaliyokuwa yakiingia katika majimbo  na maeneo ya uchaguzi.  

 Kadhalika, ulianzishwa utaratibu wa kuweka vizuizi vya barabarani katika maeneo 

mbalimbali, ili kuzuia matukio ya kuwatisha wapiga kura wanaokwenda vituoni 

kupiga kura. Aidha, watu waliokuwa hawana kazi maalum hawakuruhusiwa  kukaa 

katika eneo la masafa ya yadi 500  kutoka vituo vya kupigia kura. Ni wapiga kura 

pekee ndio walioruhusiwa kuwepo katika maeneo hayo. Pamoja na hatua hizo, Jeshi 

la Uskochi lilikuwa katika doria nje ya vituo vyote  vya kupigia kura.  

3) Kwa kuhakikisha kuwa uchaguzi wa Julai, 1963 unafanyika bila ya dosari kwa 

kuimarisha hatua za  ulinzi katika maeneo yote, shughuli za upigaji wa kura nazo 

zilikubaliwa zifanyike kwa siku nne tofauti na hivyo majimbo 31 ya uchaguzi 

yaligawanywa  utaratibu ufuatao;  tarehe 8 Julai 1963 ulipigaji wa kura ulipangwa 

kulifanyika katika majimbo ya  Konde, Tumbe, Wingwi, Wete, Piki, Shengejuu na 

Ole,  tarehe 9 Julai, 1963 upigaji wa kura kulifanyika katika majimbo ya  Ziwani, 

Chake Chake, Pujini, Chambani, Kengeja, Mtambile na Mkoani kwa Pemba.  Tarehe 

12 Julai, 1963 upigaji wa kura ulipangwa kuendelea katika majimbo  ya  Forodhani, 

Shangani, Mlandege, Kikwajuni, Mwembeladu, Kwahani, Dole, Fuoni, Jozani na 

Makunduchi na 13 Julai, 1963 upigaji wa kura ukamilishwe katika majimbo ya 

Nungwi, Tumbatu, Donge, Chaani, Mangapwani, Kiboje na Chwaka. Vile vile 

ilikubaliwa kuwa utumike utaratibu wa kupiga kura za awali kwa watumishi wote wa 

uchaguzi, polisi na wafanyakazi maalum ambao watapiga kura zao katika vituo 

maalum siku ya tarehe 6 Julai, 1963.  



4) Kwa kuhakikisha kuwa uchaguzi wa Julai, 1963 unafanyika bila ya dosari kwa 

kuimarisha hatua za  ulinzi katika maeneo yote, shughuli za upigaji wa kura nazo 

zilikubaliwa zifanyike kwa siku nne tofauti na hivyo majimbo 31 ya uchaguzi 

yaligawanywa  utaratibu ufuatao;  tarehe 8 Julai 1963 ulipigaji wa kura ulipangwa 

kulifanyika katika majimbo ya  Konde, Tumbe, Wingwi, Wete, Piki, Shengejuu na 

Ole,  tarehe 9 Julai, 1963 upigaji wa kura kulifanyika katika majimbo ya  Ziwani, 

Chake Chake, Pujini, Chambani, Kengeja, Mtambile na Mkoani kwa Pemba.  Tarehe 

12 Julai, 1963 upigaji wa kura ulipangwa kuendelea katika majimbo  ya  Forodhani, 

Shangani, Mlandege, Kikwajuni, Mwembeladu, Kwahani, Dole, Fuoni, Jozani na 

Makunduchi na 13 Julai, 1963 upigaji wa kura ukamilishwe katika majimbo ya 

Nungwi, Tumbatu, Donge, Chaani, Mangapwani, Kiboje na Chwaka. Vile vile 

ilikubaliwa kuwa utumike utaratibu wa kupiga kura za awali kwa watumishi wote wa 

uchaguzi, polisi na wafanyakazi maalum ambao watapiga kura zao katika vituo 

maalum siku ya tarehe 6 Julai, 1963.  

Uchaguzi wa Julai, 1963 ulifanyika katika majimbo 31 kama ilivyopendekezwa na 

Bw. Robert Arundell na kukubaliwa na serikali, wadau wa uchaguzi na vyama vikuu 

vya siasa vya wakati huo. Utayarishaji mipaka ya majimbo hayo ulifanyika kwa 

kuzingatia makisio ya hesabu ya watu ya mwaka 1958.  

Vyama vilivyoshiriki katika uchaguzi huo ni vyama vile vile vitatu vilivyoshiriki katika 

uchaguzi wa Juni, 1961. Vyama hivyo ni Zanzibar Nationalist Party na Zanzibar and 

Pemba Peoples Party  na Afro Shirazi Party. Vyama vya Zanzibar Nationalist Party 

na Zanzibar and Pemba Peoples Party viliunda muungano dhidi ya Chama cha Afro 

Shirazi Party na kukubaliana kuweka mgombea mmoja kwa kila jimbo ambalo moja 

ya chama hicho kilikuwa kinaungwa mkono na wapiga kura wengi.  Upigaji wa kura 

ulifanyika kwa utaratibu ambao tayari umeuelezwa hapo awali yaani kwa kupiga 

kura kwa siku nne na ulimalizika rasmi tarehe 13 Julai, 1963. Kazi ya kuhesabu kura 

za majimbo yote ilifanyika tarehe 15 Julai 1963 na matokeo ya jimbo moja baada 

ya jengine yalitangazwa na Sauti ya Unguja. 



Jumla ya wapiga kura 165,044 walitarajiwa kupiga kura katika uchaguzi huo. Kati ya 

hao, wapiga kura 29,227 walikuwa ni wapiga kura wa maeneo ya majimbo ya mjini. 

Wapiga kura wengine 57,474 walikuwa ni wapiga kura wa majimbo ya maeneo ya 

vijijini kwa Unguja na wapiga kura 78,343 walikuwa ni wapiga kura wa majimbo 14 ya 

Pemba. Kwa mujibu wa taarifa za kumbukumbu, uchaguzi wa Julai 1963 ulihudhuria na 

wastani mkubwa wa watu waliojitokeza kupiga kura ikilinganishwa na chaguzi nyengine 

tatu zilizotangulia. Kumbukumbu hizo zinaonyesha kuwa kati ya wapiga kura 165,044 

waliotarajiwa kupiga kura katika uchaguzi huo, wapiga kura 163,823 ambao ni sawa na 

asilimia 99.26 ya wapiga kura walijitokeza kupiga kura na Kura 2,868 sawa na asilimia 

1.7 ziliharibika.  

 

MATOKEO YA UPIGAJI KURA JULAI, 1963. 

S/N CHAMA CHA SIASA WAPIGA 

KURA 

IDADI YA 

VITI 

ASILIMIA 

1 AFRO-SHIRAZI PARTY       (ASP) 87,402 13 53.4 

2 ZANZIBAR NATIONALIST PARTY  

(ZNP) 

47,943 12 29.3 

3 ZANZIBAR AND PEMBA PEOPLE 

PARTY (ZPPP) 

25,610 06 15.6 

JUMLA YA VITI 160,955 31  

 

Kwa matokeo hayo muungano wa Zanzibar Nationalist Party na Zanzibar and Pemba 

Peoples Party ambao ulipigiwa kura na wapiga kura 73,553 sawa na asilimia 44.9 

ulipata jumla ya viti 18 kati ya viti 31 na  muungano huo wa vyama vya Zanzibar 

Nationalist Party na  Zanzibar and Pemba Peoples Party ulipewa mamlaka ya kuunda 

serikali na chama cha Afro-Shirazi Party kiliambulia nafasi ya  chama cha upinzani. 

Kufutia matokeo hayo, Chama cha Afro Shirazi Party kilifanya Mapinduzi mapema 

Januari, 1964 

 

 



BAADA YA MAPINDUZI YA 1964 

 Katiba iliyokuwa ikitumika Kabla ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar,1964 ilifutwa,  

Baraza la Kutunga Sheria lilivunjwa na Baraza la Mapinduzi liliendesha shughuli zote za 

kiutawala na kutunga sheria. Vile vile utaratibu wa kuendesha chaguzi za kuchagua 

wawakilishi wa kuingia katika Baraza la Kutunga Sheria ukasimamishwa kwa muda 

usiojulikana na vyama vyote vya siasa, isipokuwa chama cha Afroshirazi Party vikapigwa 

marufuku. Mwaka 1979 ilitungwa Katiba mpya ya Zanzibar ambayo ilitoa nafasi ya 

kurejeshwa kwa Baraza la Kutunga Sheria ambalo kwa mujibu wa Katiba hiyo lilijulikana 

kwa jina la Baraza la Wawakilishi la Zanzibar na lilianza rasmi kazi zake tarehe 14 

Januari, 1980.  

Kwa kuwa katika kipindi hicho kulikuwa na chama kimoja cha siasa yaani chama cha 

Mapinduzi, kilichotokana na kuungana kwa vyama vya Tanganyika African National 

Union (TANU) na Chama cha Afro Shirazi Party (ASP), Baraza hilo la Wawakilishi la 

mwaka 1980, liliundwa na Wajumbe 110 kutoka chama cha mapinduzi kwa kuhusisha 

Wajumbe 35 wa Baraza la Mapinduzi ambao waliteuliwa na Mwenyekiti wa Baraza la 

Mapinduzi,  Wajumbe 10 wasiokuwa Wajumbe wa Baraza la Mapinduzi walioteuliwa na 

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Wakuu wa Mikoa watano ambao walifahamika 

kama ni Makatibu wa  chama wa Mikoa walioteuliwa na Mwenyekiti wa Baraza la 

Mapinduzi, Wajumbe 10 wa Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi kutoka  mikoani 

walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi. 

 Pia, kulikuwa na wajumbe 40 ambao waliteuliwa kuingia katika Baraza la Wawakilishi 

kwa utaratibu maalum kama ifuatavyo,  Kamati za Mapinduzi za Mikoa waliteuliwa 

wajumbe 10, Kamati za Mapinduzi wa Wilaya waliteuliwa wajumbe 20, Umoja wa Vijana 

wa Chama cha Mapinduzi waliteuliwa wajumbe wawili, Jumuiya ya Wafanyakazi  

waliteuliwa wajumbe wawili, Jumuiya ya Akinamama wa CCM  waliteuliwa wajumbe 

wawili, Jumuiya ya Wazazi waliteuliwa wajumbe wawili na Jumuiya ya Washirika  

waliteuliwa wajumbe wawili. Na wajumbe 10   waliopigiwa kura kutoka katika Wilaya 

zote 10 za Zanzibar. Sifa za wagombea zilizohitajika kwa ajili ya kuchaguliwa katika 

Baraza la Wawakilishi, zilikuwa ni kwa mhusika kuwa ni raia wa Tanzania na kuwa 



mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Chini ya utaratibu  huo kila jimbo  lilikuwa na 

wagombea wawili ambao wote walikuwa ni  wanachama wa Chama cha Mapinduzi. 

Uchaguzi wa mwaka 1980 wa kuchagua wajumbe 10 wa kuingia katika Baraza la 

Wawakilishi, haukuendeshwa na  Tume ya Uchaguzi kwa kuwa mwaka huo Tume ya 

Uchaguzi ya Zanzibar ilikuwa bado haijaanzishwa. Uchaguzi  wa kuwapata wajumbe hao 

uliendeshwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi  kwa vile wajumbe  10 waliochaguliwa 

waliingia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio pia walioingia katika 

Baraza la Wawakilishi la Zanzibar.   Kufuatia matukio ya kisiasa ya Zanzibar mwaka 

1984 ambayo yalipelekea aliyekuwa Rais wa Zanzibar wakati huo Sheikh Aboud Jumbe 

Mwinyi kujiuzulu, Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1979 ilifanyiwa mabadiliko makubwa  

kwa kuandikwa Katiba mpya inayojulikana kwa jina la Katiba ya Zanzibar ya mwaka 

1984. Mabadiliko hayo ya Katiba yalipelekea mabadiliko makubwa katika suala zima la 

kuimarisha demokrasia katika visiwa vya Zanzibar. Miongoni mambo yaliyoingizwa 

katika Katiba ya Zanzibar, 1984 ni kurejeshwa kwa utaratibu wa uchaguzi wa 

kuwachagua wajumbe wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar pamoja na kumchagua Rais 

wa Zanzibar.  Kufuatia mabadiliko hayo iliundwa Tume Maalum ya kuyafanyia mapitio 

majimbo ya uchaguzi.  Kwa kuzingatia sensa ya hesabu ya watu na makaazi ya mwaka 

1978, Tume hiyo ilipendekeza Zanzibar kugawiwa katika majimbo 50 ya uchaguzi 

ambapo kila jimbo kwa mujibu wa hesabu hizo za sensa na watu na makaazi litakuwa 

na wastani wa wakaazi 10,000. Kutokana na  mapendekezo hayo ya majimbo ya 

uchaguzi, unguja ilikuwa na majimbo 22 na Pemba majimbo 18. Kwa kulinganisha na  

idadi ya majimbo ya uchaguzi ya mwaka 1963,  mapendekezo hayo yalipelekea  

ongezeko la majimbo ya 19. Kutokana na mapendekezo hayo, baadhi ya majina ya 

majimbo ya uchaguzi ya mwaka 1963 yaliendelea  kutumika tena  katika utaratibu huo 

mpya wa upangaji wa majimbo ya uchaguzi na  kulikuwa na majina mapya ya majimbo 

yaliyoibuliwa.  Hata hivyo kwa kuwa bado kulikuwa na mfumo wa chama kimoja cha 

siasa uchaguzi huo uliendeshwa katika mfumo huo uliokuwepo wa chama kimoja cha 

siasa. 

 

 



UCHAGUZI WA 1985 

Uchaguzi wa kwanza kwa kufuata Katiba mpya ya mwaka 1984 uliendeshwa Oktoba 

1985.  Ili kuuendesha uchaguzi huo, ilitungwa Sheria ya Uchaguzi ya mwaka 1984 

ambayo pamoja na mambo mengine ilikuwa na vifungu ambavyo vinaelekeza juu ya 

kuundwa kwa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ambayo itaendesha uchaguzi wa 

kuwapata Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi.   

Katika uchaguzi wa mwaka 1985, wajumbe waliochaguliwa kuingia katika Baraza la 

Wawakilishi walipigiwa kura kutoka katika majimbo 50, wajumbe wengine 10 

waliteuliwa na Rais, kulikuwa na Wajumbe watano wanawake waliochaguliwa na Baraza 

la wawakilishi, kulikuwa na wajumbe wengine watano kutoka makundi ya vijana 

waliochaguliwa na Baraza,  kulikuwa na wakuu watano wa mikoa waliochaguliwa na 

Rais,  na Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Jumla ya Wajumbe hao walikuwa ni 76. Kwa 

vile bado kulikuwa na chama kimoja cha siasa, utaratibu wa uchaguzi huo uliendeshwa 

kwa kila jimbo kuwa na wagombea wawili ambao wote ni wanachama wa CCM na 

wananchi walipewa nafasi ya kumchagua mgombea mmoja miongoni mwa wagombea 

hao ambaye atawawakilisha katika Baraza la Wawakilishi. Kwa upande wa uchaguzi wa 

Rais, wapiga kura walimpigia kura Mhe. Idris Abdulwakil ambaye alikuwa ni mgombea 

pekee na wananchi walitakiwa kumpigia kura ya ndio au hapana.  

 

UCHAGUZI WA MWAKA 1990 

Uchaguzi huu ulifanyika mwaka 1990 ambapo wapiga kura waliwachagua wapiga kura 

kutoka majimbo 50 na kwa upande wa uchaguzi wa Urais  wapiga kura walimpigia kura 

Mhe Dk.Salmin Amour Juma  ambaye alikuwa mgombea pekee. 

 

MABADILIKO YA MFUMO WA VYAMA VINGI AFRIKA 

Upepo wa mabadiliko ya kisiasa uliolikumba bara la Afrika la kulazimika kubadili mfumo 

wa siasa za chama kimoja kwenda katika vyama vingi katika miaka ya 90, uliikumba pia 

nchi yetu na kufuatia mapendekezo ya Tume ya Jaji Nyalali  kuwa ni wakati wa 

Tanzania kuingia katika mfumo wa vyama vingi, Tanzania bara na Zanzibar mwaka 

1992 zilianzisha tena mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kufuatia maamuzi hayo Katiba 



ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, 1977 na Katiba ya Zanzibar, 1984 zilifanyiwa 

marekebisho ili kukidhi mfumo huo wa vyama vingi vya siasa. Tume ya Uchaguziya 

Zanzibar ilianzishwa ambapo wajumbe wote saba wa Tume hiyo walichaguliwa na Rais 

akiwemo pia Mkurugenzi wa Uchaguzi. Tume hiyo ilipewa majukumu ya kuedesha na 

kusimamia mienendo ya jumla katika uchaguzi wa Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa 

Baraza la Wawakilishi katika majimbo 50 na Madiwani katika wadi 141. Majukumu 

mengine ya Tume ya uchaguzi yalikuwa ya kuweka mipaka ya majimbo ya uchaguzi 

kwa Uwakilishi na Wadi kwa chaguzi za Udiwani. 

 

UCHAGUZI MKUU WA MWAKA 1995 

Uchaguzi wa mwaka 1995 ulikuwa ni uchaguzi wa mwanzo tangu kurejeshwa tena kwa 

mfumo wa siasa za vyama vingi ambao pia ulikuwa ni Uchaguzi wa Kwanza 

kuendeshwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ambayo ilianzishwa baada ya mabadiliko 

ya mfumo huo wa vyama vingi. Katika uchaguzi huo wagombea wa urais walikuwa ni 

wawili; mgombea wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa chama cha CUF.  Kwa 

uchaguzi wa Ujumbe katika Baraza la Wawakilishi ambao ulifanyika katika majimbo 50 

yaliyotumika tangu uchaguzi wa mwaka 85 na 90 mbali ya wagombea wa CCM na CUF 

vyama vyengine vinne vilivyogombea ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo 

(CHADEMA), Tanzania Democratic Alliance, (TADEA), Tanzania Labour Party (TLP) and 

United Democratic Party (UDP). 

 

MATOKEO KWA UCHAGUZI, 1995 

Nam MGOMBEA CHAMA 

CHA SIASA 

IDADI YA 

KURA 

ASILIMI

A 

VITI VYA 

UWAKILISH

I 

VITI VYA 

UDIWANI 

1 Mhe, Dkt. Salmin 

Amour Juma 

CCM 165,271 50.2% 26 77 

2 Mhe, Seif Sharif 

Hamad 

CUF 163,706 49.8% 24 65 

JUMLA KUU 328,977 100% 50 142 



Vyama vyengine vilivyoshiriki katika uchaguzi huo wa mwaka 1995 havikushinda nafasi 

yoyote.  

 

UCHAGUZI MKUU WA MWAKA 2000 

Uchaguzi wa pili baada ya kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa ulifanyika 

mwaka 2000 ambapo katika maandalizi ya Uchaguzi huo mabadiliko kadhaa ya Sheria 

ya Uchaguzi ililazimika yafanyike ili kuweka mazingira mazuri ya Uchaguzi huo. 

 

MABADILIKO YALIYOFANYIKA 

1) Tume ya Uchaguzi kupewa jukumu la kuendesha na kuratibu Elimu ya Wapiga Kura, 

2) Kutolewa ufafanuzi juu ya kazi za Mawakala wa vyama vya Siasa na Masheha katika 

vituo vya Kuandikisha Wapiga Kura, 

3) Kufafanuliwa kwa sifa ya ukaazi kwa mtu anayeomba kuandikishwa kuwa Mpiga 

Kura baada ya kuoa au kuolewa anapopata uhamisho wa kikazi,  

4) Tume ya Uchaguzi kupewa nafasi ya kuwa na uamuzi wa mwisho wakati unapotokea 

mgogoro wa kura katika kituo cha Kupigia Kura 

5) Tume kupewa jukumu la kutoa mwongozo wa matumizi ya vyombo vya habari vya 

Serikali katika kipindi cha Uchaguzi 

6) Kuunganishwa kwa jimbo la Malindi na Jimbo la Mkunazini na kuundwa Jimbo la Mji 

mkongwe 

7) Jimbo la Makadara liliondolewa katika orodha ya Majimbo na Shehia zinazoundwa 

Jimbo hilo zikahamishiwa katika Jimbo la Mlandege na Raha Leo Aidha, Shehia ya 

Kiliamani iliyokuwa katika Jimbo la Raha Leo ilihamishiwa katika Jibo la Kikwajuni 

Kikwajuni 

8) Vile Vile Jimbo la MwembeMakumbi liligawanywa sehemu mbili na kuundwa kwa 

Jimbo la Chumbuni na MwembeMakumbi na lilianzishwa jimbo jipya la Dole. 

Marekebisho yote hayo yalifanyika kwa Upande wa Unguja. 

Katika Uchaguzi wa Mwaka 2000, Jumla ya Vyama 11 kati ya vyama 13 ambavyo 

vilikuwa na usajili wa kudumu katika kipindi hicho vilishiriki katika Uchaguzi huo huku 



vyama vya CCM na CUF viligombania kiti cha Urais wa Zanzibar na kuweka na kuweka 

Wagombea katika majimbo yote 50 ya Uchaguzi na Wadi 140 ambazo ziligombaniwa 

katika Uchaguzi Huo. 

Tume ya Uchaguzi iliahirisha Uchaguzi katika Majimbo 16 ya Mkoa Mjini Magharib 

kutokana na kasoro za usambazaji wa Vifaa vya kupigia kura katika majimbo hayo 

ambapo kati ya majimbo hayo 12 ni kutoka Wilaya ya Mjini na 4 Kotoka Wilaya ya 

Magharib. Chama cha CUF hakikuwa tayari kushiriki Uchaguzi wa Marudio wa Majimbo 

hayo. 

 

MATOKEO YA UCHAGUZI WA MWAKA 2000 

S/N MGOMBEA CHAMA 

CHA 

SIASA 

IDADI 

YA KURA 

ASILI

MIA 

VITI VYA 

UWAKILI

SHI 

VITI VYA 

UDIWANI 

1 Mhe, Dkt. Amani 

Abeid Amani 

CCM 248,095 67 % 34 84 

2 Mhe, Seif Sharif 

Hamad 

CUF 122,000 33 % 16 56 

JUMLA KUU 370,095 100% 50 140 

Vyama vyengine vilivyoshiriki katika uchaguzi huo wa mwaka 2000 havikushinda nafasi 

yeyeto. 

 

UCHAGUZI MKUU WA MWAKA 2005 

Matayarisho ya uchaguzi Mkuu wa mwaka 2005 yalianza kwa makubaliano ya muafaka 

wa pili kati ya vyama vya CCM na CUF makubaliano ambayo yalipelekea kufanyika kwa 

marekebisho makubwa katika mfumo wa uchaguzi Zanzibar.  

 

MABADILIKO YA MFUMO WA UCHAGUZI ZANZIBAR 2005 

1) Mabadiliko haya yalikuwa ni kubadilisha mfumo wa uteuzi wa Wajumbe wa Tume ya 

Uchaguzi ya Zanzibar yaliyowezesha wawakilishi wawili wawili wa vyama vya CCM 

na CUF kuwa ni miongoni mwa Wajumbe waliounda Tume. 



2) Marakebisho mengine yaliyokubaliwa na CCM na CUF ni uanzishwaji wa Daftari la 

Kudumu la Wapiga Kura. 

3) Kufanyiwa mapitio ya Majukumu ya Sheha ikiwa Sambamba na kufanyiwa mapitio 

kwa sifa za ukaazi kwa mpiga kura katika jimbo la Uchaguzi 

4) kuifanyia marekebisho Sekretarieti ya Tume ili ifanye kazi zake kwa ufanisi   

5) Tume ya Uchaguzi kuwa na mamlaka ya kuteuwa watendaji wake, kuimarisha 

mfumo wa uagiziaji na usambazaji wa vifaa vya Uchaguzi 

Katika Uchaguzi wa mwaka 2005 jumla ya vyama vya siasa 17 kati ya vyama 18 vyenye 

usajili wa kudumu vilishiriki kugombea nafasi mbali mbali za uongozi. 

 

MATOKEO YA UCHAGUZI WA MWAKA 2005  

S/N MGOMBEA CHAMA 

CHA 

SIASA 

IDADI YA 

KURA 

ASILIM

IA 

VITI VYA 

UWAKILI

SHI 

VITI VYA 

UDIWANI 

1 Mhe, Dkt. Amani 

Abeid Amani 

CCM 239,832 53.2 % 31 83 

2 Mhe, Seif Sharif 

Hamad 

CUF 207,773 46.1 % 19 58 

JUMLA KUU 447,605 100% 50 141 

Vyama vyengine vilivyoshiriki katika uchaguzi huo wa mwaka 2005 havikushinda nafasi 
 
KURA YA MAONI 
Kura ya maoni ni mfuo wa utoaji wa maauzi wa moja kwa moja (Direct Democracy) 

unaotumika katika mfumo wa Demokrasia, ambao huwapa nafasi wananchi kukubali au 

kukataa maamuzi ya kupitishwa kwa jambo lolote linalohusu maslahi ya watu.  

Kura ya maoni katika visiwa  vya Zanzibar ilifanyika kwa mara ya kwanza tarehe 31 

Julai,2010 ili kupata ridhaa ya Wananchi juu ya kuwepo au kutokuwepo kwa muundo 

mpya wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar baada ya uchaguzi Mkuu wa mwaka 2010. 

Chimbuko la Kura ya Maoni ya Zanzibar linatokana na maridhiano yaliyofikiwa kati ya 

Mheshiiwa Amani Abeid Amani Karume, Makamo Mwenyekiti wa CCM na Maalim Seif 



Sharif Hamad, Katibu Mkuu wa CUF tarehe 5 Novemba 2009, ili kuondoa uhasama wa 

kisiasa ulikuwa umejengeka baina ya Wazanzibari. Kufuatia maridhiano hayo, 

Mheshimiwa Abubakari Khamis Bakar Muwakilishi wa Jimbo la Mgogoni aliwasilisha 

katika Baraza la Wawakilishi hoja binafsi kulitaka Baraza hilo kufanya mabadiliko ya 

katiba yatakayoruhusu kuanzishwa kwa mfumo wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa 

Zanzibar. Hoja hiyo ilikubaliwa na kukatungwa Sheria ya Kura ya Maoni Nam. 6 ya 2010 

ambayo imeipa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar dhamana ya kuendesha Kura ya Maoni.   

Tarehe 11 Mei, 2010  Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 

alimuagiza Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kuendesha Kura ya 

Maoni ifikapo tarehe 31 Julai 2010 ili kupata ridhaa ya wananchi wa Zanzibar  kwa 

kusema “NDIO” au “HAPANA”  juu ya kuwepo kwa Muundo Mpya wa Serikali baada 

ya Uchaguzi Mkuu wa tarehe 31 Oktoba 2010.    

 

MATOKEO YA KURA YA MAONI 

  
ZANZIBAR  

WALIOJIANDIKISHA  
407,669 

 

REGISTERED VOTERS 

JUMLA YA KURA  
293,039 

 
71.9% TOTALVOTES CASTS 

 
KURA HALALI  

284,318 
 

97.0% VALID VOTE(S) 

KURA ZILIZOHARIBIKA  
8,721 

 
3.0% REJECTED (SPOILED) VOTE(S) 

 
KURA ZA NDIO  

188,705 
 

66.4% YES VOTE(S) 

 
KURA ZA HAPANA  

95,613 
 

33.6% NO VOTE(S) 

 
 
 
 
 
 



UCHAGUZI  MKUU WA MWAKA 2010 
Baada ya kukamilika kwa Uchaguzi mkuu wa mwaka 2005, Tume ilianza maandalizi ya 

Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2010 ambapo maandalizi hayo yalianza kufanya tathmini ya 

Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2005  na kuangalia zaid namna ya zoezi la uandikishaji wa 

Wapiga kura lilivyoendesha kwa kuzingatia ufanisi na upungufu. 

Tathmini hiyo ilionesha kuwa teknolojia iliyotumika katika uandikishaji wa wapiga kura 

kwa uchaguzi Mkuu wa mwaka 2005 ambapo maelezo ya mpiga kura yalichukuliwa kwa 

kuchazwa katika fomu ya "Optical Mark Reader" (OMR) ilikuwa na kasoro zifuatazo;- 

a) Kujaza maelezo ya mpiga kura mmoja kulichukua muda mrefu 

b) Watendaji wanne walihitajika kumhudumia mpiga kura mmoja 

c) Fomu zilizokosa kujazwa kwa unadhifu zilikwama kwenye mashine ya "scanner" hali 

iliyopelekea ucheleweshaji wa kuweka pamoja taarifa za mpiga kura 

d) Fomu za OMR zilikosa kusirimbwa vizuri zilipoteza taarifa sahihi za Wapiga Kura 

e) Picha nyingi katika shahada za Wapiga Kura hazikuonekana vizuri 

f) Taarifa za Wapiga Kura katika baadhi ya shahada za kupigia kura hazikusomeka kwa 

urahisi. 

MABADILIKO KWA UCHAGUZI WA MWAKA 2010. 
Kufuatia tathmini ya uchaguzi Mkuu wa mwaka 2005 Tume ilifanya mabadiliko 

yafuatayo:- 

1) Tume ilipitisha uamuzi wa kuwa na mfumo wa uandikishaji wa wapiga kura kwa 

kutumia teknolojia mpya ya uandikishaji kabla ya uchaguzi Mkuu wa mwaka 2010. 

kwa kushirikiana na Shirika la UNDP, Tume ilifanikiwa kupata teknolojia ya digital 

Registration ambayo ni bora na ya kisasa. 

2) Teknojia hiyo ilitumika kwa mara ya kwanza katika uandikishaji wa Wapiga Kura kwa 

Uchaguzi Mdogo wa Jimbo la Magogoni uliofanyika Mei,2009. Pia iliendelea kutumika 

katika zoezi la uandikishaji wa Wapiga Kura wapya na ubadilishaji wa Shahada za 

kupigia Kura kwa nchi nzima. Mfumo huo wa Uandikishaji ulimepelekea Wapiga Kura 

kuwa na shahada zenye ubora na uerahisisha utayarishaji wa daftari la Kudumu la 

Wapiga Kura. 



3) Matayarisho ya vielelezo vya Elimu ya Wapiga Kura viliandaliwa kwa mujibu wa 

mahitaji ya Makundi Maalum ya Vijana, Wanawake na Watu Wenye Ulemavu. 

4) Mabadiliko mengine yaliyofanywa kwa uchaguzi wa Mwaka 2010 ni kwa Watu wenye 

ulemavu wa kuona kwa mara ya kwanza kuanza kupiga kura wenyewe kwa kifaa 

maalum kwa uchaguzi wa Rais. kifaa hicho kiunajulikana kwa jina la (TACTILE 

BALLOT FOLDER) ambacho kiliwawezesha kupiga kura wenyewe bila kuhitaji sada 

wa mtu yeyote. 

5) Tume kwa kushirikiana na ESP ilianzisha mfumo wa mawasiliano ya simu ili kutoa 

Elimu zaidi kwa Wapiga Kura na kupata taarifa mbalimbali zinazohusiana na 

Uchaguzi. Pia Tume ilitoa huduma za ujumbe mfupi wa simu wa kuwawezesha 

Wapiga Kura kujua vituo vyao vya kupigia Kura bila ya kwenda kuangalia orodha 

zilizobandikwa kwenye vituo. 

6) Tume katika jukumu lake la kuratibu Elimu ya Wapiga Kura, ilitoa vibali kwa jumuiya 

tano zisizokuwa za kiserikali za Zanzibar zilizoshinda na kufanikiwa kupata ruzuku ya 

Elimu ya Kupiga Kura, kupitia fuko wa ESP 2010, kutoa Elimu ya Wapiga Kura katika 

maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Jumuiya hizo ni; White Star Society, 

Jumuiya ya Wanawake Wenye Ulemavu Zanzibar, Pemba Investment Youth 

Development Organisation (PIDO), Wete Environmental Conservation Club na 

Zanzibar Law Society. 

7) Kuandaliwa kwa kanuni za Uendelezaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura za 

Mwaka 2008. 

8) Kuanzishwa kwa mfumo wa matokeo ya Uchaguzi (Result Management System) 

 

VYAMA VILIVYOSHIRIKI 
Kwa Uchaguzi Mkuu wa 2010, vyama vya siasa 18 vilishiriki katika Uchaguzi huo. Vyama 

hivyo vilikuwa ni  AFP, CCM, CHADEMA, CHAUSTA, CUF, DEMOKRASIA MAKINI, DP, 

JAHAZI ASILIA, NCCR-MAGEUZI, NLD, NRA, APPT MAENDELEO, SAU, TADEA, UDP, 

UMD na UPDP. Kati ya Vyama hivyo ni 16 tu ndivyo vilivyoshiriki katika Uchaguzi huo. 

Chama cha NLD na UDP havikushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2010. Kama ilivyokuwa 

katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2005, Chama cha Mapinduzi (CCM) na Chama cha 



Wananchi (CUF) ndivyo vilivyoweza kuchukuwa fomu katika majimbo yote 50 ya 

Zanzibar na katika Wadi zote 141 za uchaguzi. Hata hivyo, Uchaguzi huo ulikuwa na 

idadi kubwa ya wagombea wa kiti cha Urais kulinganisha na chaguzi nyengine zote 

zilizotangulia. Jumla ya wagombea saba walijitokeza kuwania nafasi hiyo. 

 

MATOKEO YA UCHAGUZI MKUU WA 2010 

No MGOMBEA CHAMA 

CHA 

SIASA 

IDADI 

YA KURA 

ASILIM

IA 

VITI VYA 

UWAKILI

SHI 

VITI VYA 

UDIWANI 

1 Mhe, Dkt. Ali Mohamed 

Shein 

CCM 179,809 50.1 % 28 75 

2 Mhe, Seif Sharif Hamad CUF 176,338 49.1 % 22 66 

JUMLA KUU 356,147 100% 50 141 

 
 
UCHAGUZI MKUU WA MWAKA 2015 
Tarehe 15 Agost, Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kupitia vyombo vya 

habari alitangaza rasmi tarehe kwamba tarehe 25 Oktoba, 2015 kuwa ni siku ya upigaji 

kura. taarifa hiyo ilifafanua na kuainisha hatua na taratibu zote zitakazotumika katika 

uendeshaji wa Uchaguzi huo. 

 

MABADILIKO YALIYOFANYIKA KATIKA UCHAGUZI WA MWAKA 2015 

Katika kuboresha mfumo wa Demokrasia ya Uchaguzi Tume ya Uchaguzi ilifanya 

mabadiliko mengi yakiwa na lengo kuu la kuendesha Uchaguzi wa 2015 kwa uwazi, 

uhuru na ushirikishwaji wa karibu wa Wadau wa Uchaguzi. Miongoni mwa mabadiliko 

hayo ni;- 

I. Kuandaliwa kwa Sera ya Jinsia na ushirikishwaji wa Makundi maalum ya Kijamii ya 

mwaka 2014. yenye dhamira ya kuhakikisha kuwa makundi ya vijana, Wanawake na 

Watu Wenye Ulemavu wanashiriki kikamilifu katika kila hatua ya Uchaguzi pamoja 

na changaoto zao zinazokabili akundi yao. 



II. Kutayarishwa tathmini ya mahitaji ya kujenga uwezo "capacity needs assessment" 

kwa madhumuni ya kujua mahitaji makuu ya Afisi pamoja na Rasilimali watu ili kuwa 

na utekelezaji mzuri wa shughuli za kiuchaguzi 2015 

III. Kuandaliwa kwa visaidizi vya kupigia kura kwa Watu Wsioona (TACTILE BALLOT 

FOLDER) kwa chaguzi zote za Urais, Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na Udiwani. 

IV. Kuwekwa Wakalimani wa Lugha za alama katika vituo vya majumuisho ya Kura za 

Wawakilishi kwa kila Wilaya za Unguja na Pemba. 

V. Mabadiliko mengine yaliyofanywa ni kuongezeka kwa Majimbo ya uchaguzi ya 

Zanzibar kutoka Majimbo 50 na kufikia majimbo 54 yaliyopigia Kura ya Urais, 

Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na Udiwani.  

VI. Kuanzishwa kwa mifumo mbalimbali ya kielektronik ya Uchaguzi ambayo ni;- 

a. Mfumo wa uratibu wa Wagombea katika ngazi zote za uchaguzi (Candidates 

Management System). Mfumo huu ulisaidia kuratibu wagombea wa nafasi 

mbalimbali za Uchaguzi katika mfumo maalum wa Kielekronik. 

b. Mfumo wa utoaji wa Matokeo ya Uchaguzi (Result Management System). 

Mfumo huu uliisaidia Tume kutoa matokeo ya Uchaguzi kwa haraka na uwazi 

kwa njia ya mtandao. 

c. Mfumo wa uratibu wa Waangalizi (Observer Management System). Mfumo 

huu ulisaidia kutoa taarifa mbalimbali kwa waangalizi wa Uchaguzi na 

kuwawezesha kufanya maombi ya uangalizi kupitia mtandao. 

d. Mfumo wa taarifa za Wapiga Kura (Voter information System) 

e. Kuimarishwa kwa usimamizi wa uendeshaji wa tovuti ili iweze kutoa huduma 

bora kwa wadau wa Uchaguzi muda wote. 

VII. Uaandaaji wa Mipango na Sera tofauti 

Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ilifanya uteuzi wa wagombea 14 kugombania nafasi ya 

Urais wa Zanzibar na kwa nafasi ya Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi jumla ya 

Wagombea 180 waliteuliwa kugombea katika majimbo 54 ya Uchaguzi ya Zanzibar na 

Wagombea 345 waliteuliwa kugombania katika Wadi 111 kwa nafasi ya uongozi wa 

Serikali za Mitaa (Udiwani). 



 

VYAMA VILIVYOSHIRIKI KATIKA UCHAGUZI WA 2015 

Jumla ya vyama 14 vilivyoshiriki katika Uchaguzi wa Mwaka 2015, Vyama hivyo ni:- 

Nam. JINA LA MGOMBEA WA URAIS CHAMA 

1 Mhe. Khamis Idd Lila ACT-WAZALENDO 

2 Mhe. Juma Ali Khatib ADA-TADEA 

3 Mhe. Hamad Rashid Mohamed ADC 

4 Mhe. Said Soud Said AFP 

5 Mhe. Dkt. Ali Mohamed Shein CCM 

6 Mhe. Ali Khatib Ali CCK 

7 Mhe. Mohammed Rashid Masoud CHAUMA 

8 Mhe. Seif Sharif Hamad CUF 

9 Mhe. Tabu Mussa Juma D- MAKINI 

10 Mhe. Abdulla Kombo Khamis DP 

11 Mhe. Kassim Bakari Ali JAHAZI ASILIA 

12 Mhe. Issa Mohammed Zonga SAU 

13 Mhe. Seif Ali Iddi NRA 

14 Mhe. Hafidh Hassan Suleiman TLP 

 

MATOKEO YA UCHAGUZI WA MWAKA 2015 

Uchaguzi Mkuu wa tarehe 25 Oktoba ulifutwa pamoja na matokeo yake kwa mujibu wa 

Taarifa ya Mwenyekiti wa Tume Mhe. Jecha Salim Jecha iliyotolewa kupia vyombo 

vya Habari siku ya tarehe 28 Oktoba, 2015.    

 

UCHAGUZI WA MARUDIO 

Tarehe 22 Januari,2016 kupitia vyombo vya habari Mwenyekiti wa Tume alitangaza 

kwamba tarehe 20 Machi,2016 kuwa ni siku nyengine ya kufanyika Uchaguzi wa 

marudio. Tangazo la Mwenyekiti juu ya kutangaza tarehe nyengine ya Uchaguzi wa 

Marudio lilijumuisha pia uamuzi wa Tume wa kuwathibitisha Wagombea wale wale kwa 

nafasi ya Urais,ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na Udiwani walioteuliwa kwa Uchaguzi 

uliofutwa wa tarehe 25 Oktoba,2015. 



CUF na baadhi ya vyama vyengine havikukubaliana na uamuzi wa Tume wa kufuta 

Uchaguzi na viliwaagiza Wagombea wote kuiandikia Tume barua ya kuyaondoa majina 

yao katika karatasi za kura. 

 

MATOKEO YA UCHAGUZI WA MARUDIO  

Katika uchaguzi wa Marudio wa tarehe20 Machi, 2016 Wapiga Kura waliothibitishwa 

kupiga Kura walikuwa ni 503,580. Waliopiga kura kumchagua raisi wa Zanzibar 

walikuwa ni 341,865 sawa na asilimia 67.9 ya Wapiga Kura wote walioandikishwa. Kura 

zilizoharibika ni 13,538 sawa na asilimia 4.0 kura halali kwa kila Mgombea ni:- 

Nam. JINA LA MGOMBEA CHAMA KURA ASILIMIA 

1 Mhe. Khamis Idd Lila ACT-WAZALENDO 1,225 0.4 

2 Mhe. Juma Ali Khatib ADA-TADEA 1,562 0.5 

3 Mhe. Hamadi Rashid Mohammed ADC 9,734 3.0 

4 Mhe. Said Soud Said AFP 1,303 0.4 

5 Mhe. Ali Khatib Ali CCK 1,980 0.6 

6 Mhe. Dk. Ali Mohamed Shein CCM 299,982 91.4 

7 Mhe. Mohammed Rashid Masoud CHAUMMA 493 0.2 

8 Mhe. Seif Sharif Hamad CUF 6,076 1.9 

9 Mhe. Tabu Mussa Juma DEMOKRASIA MAKIN 210 0.1 

10 Mhe. Abdulla Kombo Khamis DP 512 0.2 

11 Mhe. Kassim Bakar Aliy JAHAZI ASILIA 1,470 0.4 

12 Mhe. Seif Ali Iddi NRA 266 0.1 

13 Mhe. Issa Mohammed Zonga SAU 2,018 0.6 

14 Mhe. Hafidh Hassan Suleiman TLP 1,499 0.5 

 

Chama cha Mapinduzi (CCM) kilishinda katika nafasi zote za Ujumbe wa Baraza la 

Wawakilishi katika majimbo yote 54 na kushinda katika Wadi 111 kwa nafasi za uongozi 

wa Serikali za mitaa. 

 

Kimetayarishwa na  

Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar 


