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Taarifa kwa Vyombo vya Habari Kuhusu uwekaji wazi Orodha za 

Wapiga Kura walioomba kuhamishiwa Taarifa zao na Wapiga Kura 

waliopoteza Sifa za Kuwa Wapiga Kura 

Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inatangaza kuwa, inakusudia kufanya kazi ya 

kuhamisha taarifa za wapiga kura waliowasilisha maombi yao na kuwafuta 

wapiga kura waliopoteza sifa za kuwa wapiga kura ili kuliweka Daftari katika 

hali ya usahihi. Kabla ya kuanza kazi hiyo, Tume itaweka wazi orodha ya wapiga 

kura walioomba kuhamisha taarifa zao kutoka eneo moja la uchaguzi kwenda 

eneo jengine ambalo wametimiza sifa za ukaazi. Sambamba na orodha hiyo 

Tume pia itaweka wazi orodha ya wapiga kura waliopoteza sifa za kuwa wapiga 

kura. Orodha hizo zitawekwa wazi katika Ofisi zote za Uchaguzi za Wilaya 

Unguja na Pemba kwa muda wa siku saba (7) kuanzia tarehe 25 hadi 31 

Oktoba, 2021.  

Kazi hii inafanyika kwa kufuata maelekezo ya kifungu cha 32 cha Sheria ya 

Uchaguzi ya Zanzibar Namba 4 ya mwaka 2018 ambacho kinamtaka Afisa 

Uandikishaji, kutayarisha na kuweka wazi orodha ya Wapiga Kura waliohamisha 

taarifa zao au kupoteza sifa za kuwa Wapiga Kura kwa siku saba katika eneo la 

wazi la Ofisi ya Wilaya au eneo jengine lolote lililoamuliwa na Tume. Madhumuni 

ya uwekaji wazi wa orodha hizo ni kutoa nafasi kwa wapiga kura wenye sifa za 

kuweka Pingamizi kufanya hivyo kwa mujibu wa Sheria. 

Endapo kutakuwa na mpiga kura aliyepoteza sifa za kuwemo ndani ya Daftari 

kwa mujibu wa Sheria, Tume inawaomba wananchi kutoa taarifa za mpiga kura 

huyo pamoja na vielelezo vyake Kwa Sheha au Afisi za Uchaguzi za Wilaya. 



 

Hivyo, Tume inawaomba Wadau wa Uchaguzi na Wananchi kwa jumla kufika 

katika ofisi za Tume za Wilaya kuangalia orodha hizo ili waweze kujiridhisha 

kuwa majina yaliyobandikwa ni wapiga kura sahihi wanaopaswa kuhamishiwa 

taarifa zao na wamepoteza sifa za kuwa wapiga kura na si vyenginevyo. 

Tume inatanabahisha kuwa, haitomfuta Mpiga Kura katika Daftari la Kudumu 

la Wapiga Kura mpaka itakapopokea taarifa na kujiridhisha kupitia mamlaka 

zinazohusika au jamaa zake wa karibu.  

Ikumbukwe kuwa, kazi za uendelezaji wa Daftari la kudumu la wapiga kura ni 

kazi endelevu za utekelezaji wa majukumu ya msingi ya Tume ya Uchaguzi. 

Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar kifungu 4(1)(c) kimeipa jukumu Tume ya 

Uchaguzi ya Zanzibar la kuandaa, kutayarisha, kuhifadhi na kuendeleza Daftari 

la Kudumu la Wapiga Kura.  

Kwa taarifa hii Tume inawaomba Wananchi waendelee kudumisha Amani ya 

nchi yetu na kutoa ushirikiano mzuri kwa shughuli zinazoendeshwa na Tume ya 

Uchaguzi ya Zanzibar katika mzunguuko wote wa uchaguzi. 
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