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MFUMO WA KIUCHAGUZI ZANZIBAR 

  

Mfumo wa Siasa:  

Mfumo wa Siasa wa Zanzibar ni Demokrasia ya vyama vingi vya siasa ambapo Rais wa nczhi 

huchaguliwa baada ya kupigiwa kura na wananchi kutoka miongoni mwa wagombea wa vyama 

kadhaa vilivyoshiriki katika uchaguzi husika. 

 

Rais wa Zanzibar:  

Rais wa Zanzibar ni Dk. Ali Mohamed Shein (CCM) tangu Machi 2016. Rais wa Zanzibar 

anachaguliwa katika kura ya moja kwa moja (direct popular vote) kwa kipindi cha miaka mitano 

mitano.  

 

Mfumo wa Uchaguzi 

Mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kuchagua Rais, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na 

Madiwani ni  wa mgombea anayepata kura nyingi kuwashinda wagombea wengine ndiye huwa 

mshindi (First Past The Post). Hata hivyo, sambamba na mfumo huo kuna asilimia 40 ya Viti Maalum 

Vya Wanawake wanaoingia katika Baraza la Wawakilishi na Udiwani kwa mlingano wa asilimia za 

kura za chama husika ambacho kimepata katika Uchaguzi Mkuu. 

 

Baraza la Wawakilishi la Zanzibar.  

Baraza la Wawakilishi la Zanzibar lina Wajumbe 87, ambao 54 kati yao wanachaguliwa moja kwa 

moja katika majimbo ya uchaguzi katika Uchaguzi Mkuu unaofanyika katika kila baada ya miaka 

mitano. Wajumbe wengine 10 wa Baraza hilo wanateuliwa na Mhe. Rais baada ya kukamilika kwa  

Uchaguzi Mkuu, Wajumbe  22 wa Viti MaalumVya Wanawake wanaoteuliwa na Tume baada ya 

kukamilika kwa Uchaguzi Mkuu kulingana na idadi ya asilimia ya kura ambazo kila Chama kimepata 

katika uchaguzi. Nafasi moja ya Uwakilishi inajazwa na Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Zanzibar 
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kutokana na wadhifa wake. Wajumbe wote hao isipokuwa vyenginevyo hufanyakazi yao katika 

Baraza la Wawakilishi kwa kipindi cha miaka mitano. Wakuu wa mikoa ambao kwa nafasi zao 

walikuwa wanaingi katika Baraza la Wawakilishi kama Wajumbe wa Baraza hilo  si Wajumbe tena 

wa Baraza la Wawakilishi. 

 

Wadi za Uchaguzi 

Sheria ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa Zanzibar, 2014 imeigawanya Zanzibar katika miundo 

mitatatu ya Serikali za Mitaa. Miundo hiyo ni Baraza la Manispaa, Baraza la Mji na Halmashauri za 

Wilaya. Kulingana na mgawanyo huo, Zanzibar kuna Mabaraza matatu ya Manispaa ambayo ni 

Manispaa ya Mjini, Manispaa ya Magharibi “A” na Manispaa ya Magharibi “B”. Aidha, kuna 

Mabaraza matatu ya Miji ambayo ni Baraza la Mji wa Wete, Baraza la Mji wa Chake Chake na Baraza 

la Mji wa Mkoani. Vile vile, mgawanyo huo umeunda Halmashauri za Wilaya tano ambazo ni 

Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini “A”, Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini “B”, Halmashauri 

ya Wilaya ya Kati, Halmashauri ya Wilaya ya Kusini na Halmshauri ya Wilaya ya Micheweni. 

Kutokana na muundo huo kuna jumla ya Wadi 111 ambazo zinaunda Mamlaka ya Serikali za Mitaa. 

Chaguzi za kuwapata Madiwani wanaounda Serikali za Mitaa zinasimamiwa na Tume ambayo 

huendesha uchaguzi katika kipindi cha kila baada ya miaka mitano. 

 

Mamlaka ya Uendeshaji wa Uchaguzi:  

Mamlaka ya uendeshaji wa Uchaguzi kwa Zanzibar, kisheria ni Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar 

ambayo imeundwa na Katiba ya Zanzibar, kifungu cha 119.   
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HARAKATI ZA UCHAGUZI KATIKA KIPINDI CHA KUANZIA  MIAKA  1950- 2019 

Zanzibar ina historia ndefu katika masuala ya kiasa miongoni mwa nchi za Afrika kwani katika 

kipindi cha miaka ya 50 hadi 2019 imepitia katika hatua mbalimbali kama ifuatavyo:- 

1950- kuibuka harakati kubwa za kiasa na kuzaliwa kwa vyama vya siasa; 

1957- uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi uliendeshwa kwa mara ya kwanza katika visiwa vya 

Zanzibar; 

1961- Uchaguzi wa pili wa vyama vingi vya siasa; 

1963- Januari, Uchaguzi wa tatu wa vyama vingi na marejeo yake yalifanyika 1961 Julai. 

1964- Mapinduzi ya Zanzibar; 

1964-Zanzibar kuwa nchi ya chama kimoja cha siasa; 

1980-Uchanguzi wa Kwanza wa Chama kimoja cha siasa baada ya Mapinduzi  ya Zanzibar ambao 

ulifanyika kumchagua Rais wa Zanzibar; 

1984-Uchaguzi wa Pili wa chama kimoja cha siasa kumchagua Rais wa Zanzibar 

1985-Uchaguzi wa Tatu wa chama kimoja cha siasa kumchagua Rais wa Zanzibar; 

1990-Uchaguzi wa Nne wa chama kimoja cha siasa kumchaua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa 

Baraza la Wawakilishi na Madiwani; 

1992- Zanzibar kurejea tena katika mfumo wa vyama vingi wa siasa;   

1995-Uchaguzi wa vyama vingi kumchagua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi 

na Madiwani;   

2000-Uchaguzi wa vyama vingi kumchagua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi 

na Madiwani;   

2005-Uchaguzi wa vyama vingi kumchagua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi 

na Madiwani; 

2010-Uchaguzi wa vyama vingi kumchagua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi 

http://africanelections.tripod.com/zanzibar.html#1980_Presidential_Election
http://africanelections.tripod.com/zanzibar.html#1984_Presidential_Election
http://africanelections.tripod.com/zanzibar.html#1985_Presidential_Election
http://africanelections.tripod.com/zanzibar.html#1990_Presidential_Election
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2015- Uchaguzi wa vyama vingi kumchagua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi 

na Madiwani;      

 

 


