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JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA 

TUME YA TAIFA YA UCHAGUZI 
 

 

 

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI 
 

KUHUSU USAHIHI WA TAARIFA KUHUSU UHAKIKI WA  
MAJINA YA WAPIGA KURA 

 

Katika Gazeti la Mwananchi No. 5530 la tarehe 15.09.2015 kwenye 

ukurasa wa kumi, kuna maoni ya Mhariri yenye kichwa cha habari “Uhakiki  

wa majina ya wapiga kura umekwama wapi”? 

 

Kwanza nipende kutoa taarifa kuwa Uhakiki wa Daftari la Awali la Wapiga 

Kura ulianza mwezi Julai, 2015 na ulikamilika mwezi Septemba, 2015. 

 

Uwekaji wazi wa Daftari la Awali la Wapiga Kura upo Kisheria kwa mujibu 

wa Kifungu cha 11 A cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, Sura Na. 343, 

ambapo madhumuni yake ni pamoja na kuwezesha wananchi kufanya 

marekebisho yanayohusu mabadiliko ya makazi au taarifa nyingine zozote 

za Mpiga Kura, kuingiza au kufuta jina la Mpiga Kura, kufanya masahihisho 

au marekebisho kama itakavyohitajika. 

 

Aidha, Kifungu cha 23 cha Sheria hiyo kinaeleza kuwa, endapo mtu yeyote 

ameandikishwa kuwa Mpiga Kura na anayo kadi halali ya kupiga kura 

katika eneo la Uchaguzi, anagundua kwa mujibu wa ukaguzi uliofanywa 

kuwa jina lake halionekani katika Daftari la Awali la Wapiga Kura 

awasilishe taarifa hizo kwa Mkurugenzi wa Uchaguzi au Afisa 

Mwandikishaji (Mkurugenzi wa Halmashauri) ili aweze kurekebisha na 

kurejesha jina la Mpiga Kura katika Daftari. 
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Kuhusu eneo la kuweka wazi Daftari la Awali la Wapiga Kura, 

limebainishwa chini ya Kifungu cha 22 (I) na (2) cha Sheria ya Taifa ya 

Uchaguzi, Sura Na. 343, kinasema hivyo lolote ambalo Afisa Mwandikishaji 

au Mkurugenzi wa Uchaguzi atakavyoamua. Tume ilitekeleza Kifungu 

hicho kwa kuweka wazi Daftari la Awali eneo la Ofisi ya Mtendaji wa Kata 

na Ofisi ya Mkurugenzi wa Halmashauri. Hakuna taarifa zozote zilizotolewa 

na Tume eti Daftari litabandikwa kwenye Kata kama ilivyoelekezwa na 

maoni ya Mhariri wa gazeti hilo, bali litawekwa wazi katika Ofisi hizo na 

ndivyo ilivyofanyika. 

 

Baada ya maelezo hayo, Tume imesikitishwa na tahariri ya gazeti hilo, 

tafsiri inayotokana na tahariri ni Mhariri au hafahamu utaratibu ulioelezwa 

hapo juu au hafuatilii taarifa zinazotolewa mara kwa mara na Tume 

kuhusu uandikishaji  na uwekwaji wazi Daftari la Awali la Wapiga Kura au 

anafahamu na sasa anaamua  kufanya upotoshaji. 

 

Kuhusu uwekaji wazi takwimu za Wapiga Kura, awali Tume ilitoa taarifa za 

uandikishaji za awali kufikia watu 23 milioni hivi na kueleza kuwa taarifa 

halisi zitatolewa baada ya zoezi la uhakiki kukamilika na marekebisho 

kufanyika. 

 

Uhakiki umekamilika tarehe 07.09.2015, na Tume imekuwa ikieleza kuwa 

baada ya zoezi hilo sasa imefanyia kazi mapungufu yaliyobainishwa ili 

iweze kuchapa Daftari la Kudumu sambamba na kutaja vituo vya kupigia 

kura na idadi halisi ya Wapiga Kura. 
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Mhariri wa Gazeti hilo alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Tume kwa njia 

yoyote ile ili aweze kupata taarifa sahihi badala ya kuandika taarifa 

ambayo haioneshi upande wa pili unaonekana umetoa maoni gani. 

 

Nimalizie kwa kusema kuwa Ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi zipo wazi 

kwa ajili ya taarifa yoyote inayo hitajika kwa yeyote ili mradi iwe 

imekamilika na kuweza kutolewa kwa wananchi wote. 

 

Imetolewa leo tarehe 15.09.2015 na: 

 

Kailima, R. K 

MKURUGENZI WA UCHAGUZI 

 
 


