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ጋዜጣዊ መግለጫ
PSC ለPepco እስከ 2023 ዓ.ም ድረስ የ$108.6 ሚሊዮን ጭማሪ
እንዲያደርግ በመፍቀድ የሰጠው ትእዛዝ ለተመን ከፋዮች አስደንጋጭና
ጎጂ ነው
ሰኔ 4, 2021 ዓ.ም

ዋሽንግተን ዲሲ -- ቀደም ብሎ ዛሬ ከሰአት በኋላ ላይ የ የ DC የህዝብ አገልግሎት ኮሚሽን (PSC)
የPepcoን በማከፋፈያ ተመኖች ላይ የ$108.6 ሚሊዮን ጭማሪ ማድረግ እና የPepcoን ይህን
ጭማሪ ከአንድ በላይ አመት እቅዶች ስር ተግባራዊ የማድረግ ጥያቄ ፈቅዷል። PSC ይህን ፍቃድ
የሰጠው በጉዳዩ ላይ ንቁ ተሳታፊ የሆነ ወገን ማለትም - OPC፣ የፌደራል መንግስት፣ የዲስትሪክቱ
አስተዳደር፣ የዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን የአፓርታማና ቢሮ ህንጻ ማህበርና ዩኒየኖች- እና
በመቶዎች የሚቆጠሩ የማህበረሰብ አባላት በተቃወሙበት ሁኔታ ነው።
የህዝብ ምክር ቤት አባል የሆኑት Sandra Mattavous-Frye “የPSC እርምጃ ያልተለመደና
የሚያስቆጣ ነው።” ሲሉ ተናግረዋል። “ኮሚሽኑ ከዚህ በፊት በፍጹም Pepco የጠየቀውን 80%
የሚፈቅድ ከ$100 ሚሊዮን በላይ የተመን ጥያቄ ፈቅዶ አያውቅም። PSC በዛሬው ዕለት
የፈቀዳቸው ተመኖች ከመጠን ያለፉና በሰነድ መረጃ ያልተደገፉ ከመሆኑም በተጨማሪ የPepco
ሸማቾች በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት የተነሳ ያጋጠማቸው የገንዘብ ችግር በቀጠለበት በዚህ
አስቸጋሪ ጊዜ መደረግ ያልነበረበት ነው። ፍቃዱ በጥቅሉ ሲታይ PSC የተጠቃሚዎችን ችግሮች
ከግምት ውስጥ አለማስገባቱን ወይም ተመን ከፋዮች በአሁኑ ወቅት እያጋጠማቸው ላለው ችግር
መፍትሄ ያልሰጠ መሆኑን ያሳያል።”

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሏ “ለሶስት አመት ከአንድ አመት በላይ የተመን ፕሮግራሙ
የተሰጠው ፍቃድ ጉዳቱን ያባብሰዋል።” በማለት አክለዋል። “ከአንድ አመት በላይ የተመን እቅድን
የሚደግፍ ምንም የሰነድ ማስረጃ የሌለ ከመሆኑም በተጨማሪ የPSC ፍቃድ ኩባንያውን እና
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ባለአክሲዮኖቹን በሸማቾች ኪሳራ ለመጠበቅ ታስቦ በቀረበው ፕሮፖዛል ላይ ተመስርቶ
የዲስትሪክቱን ነዋሪዎች Pepcoን በገንዘብ እንዲደግፉ ለማድረግ የታሰበ ይመሰላል።”
የአገልግሎት ተቆጣጣሪ እንደመሆኑ የPSC ውሳኔዎች ከህጉ ጋር የሚጣጣሙ፣ ምክንያታዊና
በመዝገብ ማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው። በኮሚሽኑ ስብሰባ ላይ በቀረበው ገለጻ ላይ
ተመስርቶ OPC የPSC ትእዛዝ እነዚህን ደረጃዎች አያሟላም የሚል ጥብቅ ስጋት አለው።
በቀዳሚው የክርክሩ ዙር ላይ OPC የተመን ከፋዮች ተገቢ አሰራር ማግኘታቸውን እና ኮሚሽኑ
ውሳኔው መሰረት ያደረገበት በአግባቡ የተዘጋጀ የሰነድ መዝገብ ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ
በጥብቅ ተከራክሯል። OPC እነዚህን ጥረቶቹን በጉዳዩ ላይ በቀጣይ በሚካሄደው ዙር ላይ
ይቀጥላል። ትእዛዙ በሚወጣበት ወቅት OPC ከህጉ ጋር የማይጣጣም፣ ምክንያታዊ ያልሆነ እና
በሰነድ ማስረጃ ላይ ያልተመሰረተ የውሳኔው የትኛውም ክፍል ካለ በይፋ ለማሳወቅና ውሳኔው
በድጋሚ እንዲጤን ማመልከቻ የሚቀርብበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ ውሳኔውን በጥንቃቄ
ይመረምረዋል።

“የPepco ሸማቾች ከኩባንያው እና ከኮሚሽኑ የሸማቾችን ጥቅሞች ያለገናዘበ ውሳኔ የተሻለ ነገር
ይገባቸዋል።” ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሏ በመናገር “OPC ከተጠቃሚዎች ወገን
የቆመው ለዚህ ነው” ሲሉ አጠቃለዋል።”

የሚዲያ ግንኙነት ባለሙያ:
ዶክሲ ማክኮይ/Doxie McCoy
የህዝብ መረጃ ኦፊሰር
dmccoy@opc-dc.gov
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