
kuziingiza katika masanduku kulingana na 
aina ya kura husika.

n. Baada ya kukamilika kuingizwa kwa  bahasha 
zote ndogo ndani ya masanduku ya kura, 
Msimamizi  wa Kituo, ataendelea na zoezi 
la upigaji wa kura kwa wapiga kura waliopo 
kituoni.

o. Wakati wa kuhesabu kura, Msimamizi 
wa Kituo atazitoa kura zilizomo ndani ya 
bahasha na kuzijumuisha na kura nyengine  
na ataendelea na utaratibu wa kuhesabu kura 
kama inavyoelekezwa katika Kanuni.

p. Utaratibu mzima wa uendeshaji wa kura ya 
kawaida juu ya ufunguaji  na ufungaji wa 
kituo, upakaji wa wino usiofutika, mawakala 
na watu wanaoruhusika kuwepo kituoni na 
mambo mengine yanayohusiana na hayo 
utatumika katika uendeshaji wa kura ya 
mapema.

PIGA KURA YAKO NA DUMISHA AMANI YA 
NCHI YAKO

Ujumbe huu umeletwa kwenu na Tume ya 
Uchaguzi Zanzibar.
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Kura ya mapema ni fursa ya Kisheria ambayo 
wamepewa baadhi ya wpiga kura kwa mujibu 
wa kazi zao, kupiga kura zao siku moja kabla ya 
siku ya upigaji kura, katika Uchaguzi Mkuu au 
uchaguzi mdogo wa Rais.

2.0 WAHUSIKA WA KURA YA MAPEMA  

Wahusika Wakuu katika upigaji wa kura ya 
mapema ni wale waliotajwa katika Kifungu cha 
82 (2) (a) na (b) cha Sheria ya Uchaguzi Nam. 4, 
2018; ambao ni Watendaji wa Tume, Askari Polisi 
na Wapiga kura watakao kuwa na Majukumu ya 
Ulinzi na Usalama siku ya Upigaji kura.

Wapiga Kura watakao husika na upigaji kura 
ya mapema watalazimika kuwasilisha Maombi 
yao kwa msimamizi wa Uchaguzi katika kipindi 
kisichozidi siku 21 na kisicho punguwa siku 8 
kabla siku ya Kupiga kura ya mapema. 

3.0  UTARATIBU WA UPIGAJI WA KURA 
YA MAPEMA 
Utaratibu wa upigaji kura ya mapema utakuwa 
kama ifuatavyo:-

a. Kura ya mapema itapigwa katika eneo la 
kupigia kura siku moja (1) kabla ya siku ya 
upigaji kura ya pamoja.

b. Kura zote zitapigwa katika chumba/ukumbi 
mmoja, isipokuwa endapo wanaoomba 
kupiga kura watakuwa wengi kuliko ukubwa 
wa chumba katika eneo kitatumika chumba/

vyumba vya ziada katika eneo hilo.

c. Msimamzi wa Eneo la Kupigia Kura (OPO) 
atakuwa ni Mratibu wa Eneo la Kupigia Kura. 
Hata hivyo, upigishaji kura katika eneo hilo 
utafanywa na Msimamizi wa Kituo (PO).

d. Katika eneo la Kupigia Kura, kila Msimamizi 
wa kituo atakuwa na Daftari la wapiga 
kura na vitabu vya karatasi za kura za kituo 
alichopangiwa.

e. Katika kila eneo la kupigia kura kutakuwa na 
sanduku moja la kura kwa kura za wagombea 
wa kiti cha Urais, Ujumbe  wa Baraza la 
Wawakilishi na Udiwani.

f. Mpiga kura wa kura ya mapema atakabidhiwa 
kura tatu kwa ajili ya kumchagua Rais, 
Mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na Diwani.

g. Mpiga kura baada ya kukabidhiwa kura hizo 
ataelekezwa sehemu ya faragha ili kutekeleza 
haki yake ya kupiga kura. 

h. Mpiga kura baada ya kupiga kura zake 
atazikunja kama alivyoelekezwa na Msimamizi 
wa kituo, atatakiwa kurudi nazo mbele ya 
Msimamizi wa kituo ambaye atampatia 
bahasha tatu zenye rangi tofauti kwa ajili ya 
kuingiza kura zake na kuzifunga mbele ya 
watu waliyoruhusiwa kuwemo katika kituo. 

i. Msimamizi wa Kituo atamkabidhi mpiga 
kura bahasha nyengine kubwa ambayo ina 
nambari yake ya kituo na nambari yake ya 

kujiandikisha ili kuziingiza bahasha zote tatu 
ndani ya bahasha hiyo. Mpiga kura ataifunga 
bahasha hiyo na kuiingiza katika sanduku la 
kura.

j. Baada ya zoezi la upigaji wa kura kukamilika, 
sanduku/masanduku ya kura yatafungwa na 
kuhifadhiwa katika Eneo la Kupigia Kura 
hadi asubuhi ya siku ya pili ambapo kabla 
ya kuanza upigaji wa kura vituoni, OPO kwa 
kushuhudiwa na watu watakaokuwepo kituoni 
kwa mujibu wa Sheria,  atakata lakiri na 
kufungua sanduku/masanduku yenye bahasha 
za kura za mapema. 

k. Msimamizi wa Eneo la Kupigia Kura (OPO), 
kabla ya muda wa kufungua vituo vya kupigia 
kura asubuhi ya siku ya upigaji kura ya pamoja, 
atazichambua bahasha za kura ya mapema na  
atazigawa kwa Wasimamizi wa Vituo kwa 
kuangalia nambari ya kituo iliyoandikwa juu 
ya bahasha. 

l. Msimamizi wa Kituo (PO) baada ya 
kukabidhiwa bahasha za kura ya mapema, 
ataziingiza bahasha hizo zenye kura katika 
bahasha kubwa, ataifunga na kwenda nayo 
katika kituo cha kupiga kura anachokisimamia.

m. Msimamizi wa Kituo katika kukamilisha 
taratibu za kufungua kituo cha kupigia kura, 
atalifungua sanduku lenye bahasha za kura 
ya mapema, atazitoa bahasha kubwa na 
kuzifungua ili kutoa bahasha zenye kura na 


