
 

 

TAARIFA KWA WAFANYABIASHARA  

AGIZO LA KUUZA MAFUTA   

Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA), imetoa leseni zaidi ya 

1,600 za kuendesha vituo vya mafuta katika maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la 

kuhakikisha mafuta yanapatikana kwa urahisi na usalama. Kwa mujibu na masharti 

ya leseni hizo, vituo vya mafuta vinapaswa kufanya biashara ya mafuta kila siku.  

Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, EWURA imebaini kuwepo kwa vituo vya 

mafuta ambavyo havifanyi biashara kwa maelezo ya kukosa mafuta kutoka kwa 

wauza mafuta kwa jumla. EWURA inawafahamisha wamiliki wote wa vituo vya mafuta 

kuwa, maghala ya mafuta yana hifadhi ya kukidhi mahitaji ya nchi kwa zaidi ya 

mwezi mmoja. Hivyo basi, hakuna kituo kitakachoshindwa kufanya biashara kwa 

sababu ya uhaba wa mafuta. Iwapo kituo chochote hakitauziwa mafuta na 

wafanyabiashara wa jumla, kitoe taarifa EWURA iliyoambatishwa na uthibitisho wa 

kutouziwa mafuta. 

Aidha, ili kuhakikisha biashara ya mafuta inakuwa endelevu katika maeneo yote 

nchini, kila kituo cha mafuta kinatakiwa kuwa na mkataba au mikataba na 

wafanyabiashara wa jumla ya kununua kiwango cha mafuta cha kukidhi mahitaji ya 

eneo husika kulingana na uwiano wa soko la mafuta la kituo husika. 

Vilevile, wakati wa kuagiza mafuta (order) kutoka kwa wafanyabiashara wa jumla, 

kila kituo kitatakiwa kuagiza au kuweka order hiyo kwa maandishi na kuhifadhi 

nyaraka zote kwa ajili ya ukaguzi wa EWURA. Mfumo wa maandishi unaoweza 

kutumika ni pamoja na barua pepe au nukushi. 

Hivyo basi, EWURA inatoa AGIZO kwa vituo vyote vya mafuta kuhakikisha 

vinakuwa na mafuta ya kukidhi mahitaji ya maeneo yao ya biashara kulingana 

na umiliki wa soko wa kituo husika.  

Iwapo kituo chochote cha mafuta kitashindwa kufanya biashara ya mafuta, EWURA 

itachukua hatua za kisheria kwa kituo husika na wauzaji wa jumla 

watakaothibitika kutouza mafuta kwa kituo husika. Adhabu hiyo itakuwa ni 

pamoja na kufuta leseni kulingana na kifungu cha 143 cha Sheria ya Petroli, Sura ya 

392.      
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