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የሚለቀቅ ዜና 
 

PSC የ Pepco የበርካታ-አመታት የተመን እቅዶች እንዲተው፣ ተመን 
ለመወሰን የተለመዱ መርሆዎችን እንዲጠቀም እና በ COVID-19 

ወረርሽኝ ተጽዕኖ ለተቸገሩ ተጠቃሚዎች እፎይታ ለማዘጋጀት ግብረ ኃይል 
እንዲያቋቁም የ OPC መግለጫ ያሳስባል። 

 
ጁላይ 27/2020 

 

Washington DC - በሶስት ዓመታት ውስጥ ተመኖችን በ $135 ሚሊዮን የሚጨምር 
የተሻሻለ የበርካታ-አመታት የተመን እቅድ ለመተግበር በ Pepco የቀረበውን ሀሳብ 
በመቃወም በዛሬው እለት የህዝብ ምክር ቤት ጽ/ቤት ተጨማሪ መግለጫን ለ DC የህዝብ 
አገልግሎት ኮሚሽን (PSC) አቅርቧል። የ Pepco የቅርብ ጊዜ MRP ን እና ሜይ 
30/2019 ላይ ያቀረበውን የመጀመሪያ እቅድ ህዝቡን ስለማይጠቅም ኮሚሽኑ ውድቅ 
እንዲያደርገው OPC ይጠይቃል። 

"በዚህ ጉዳይ ላይ የውሳኔውን አስፈላጊነት ማጉላት እፈልጋለሁ። Pepco የኤሌክትሪክ 
ተመኖች የሚዘጋጁበትን አሠራር በመሠረታዊነት ለመቀየር ሀሳብ እያቀረበ ነው። የ 
Columbia ዲስትሪክት ኢኮኖሚ ተለዋዋጭ የሆነ እና በቀጣይ ወራት ውስጥ ሊባባስ 
በሚችለው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እየተሰቃየ ያለ መሆኑ ይህንን ውሳኔ ውስብስብ 
ያደርገዋል። የ OPC እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው ሁሉም አካላት የሰጡት 
መግለጫ Pepco ለማፅደቅ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዳልሰጠ ያረጋግጣል። ከተለመደው 
የተመን ጉዳዮች በተቃራኒ ኮሚሽኑ ይህንን አዲስ የተመን መስሪያ ቅርጸት/ቀመር 
የሚያፀድቀው ከሆነ ተጠቃሚዎች ላይ የረጅም ጊዜ እና የማይቀለበስ ተፅእኖ ይኖረዋል" 
ሲሉ የህዝብ ምክርቤት አባል Sandra Mattavous Frye ተናግረዋል። 

የ OPC መግለጫ የ Pepco ሀሳብ ለመቃወም ግልጽ እና አሳማኝ ማስረጃ ያቀርባል። 
መግለጫው መገናኛ እዚህ ይገኛል:  
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1) ሁለቱም MRPዎች ለተለዋጭ የተመን መስሪያ የኮሚሽኑን መመዘኛ እንዳላሟሉ 
ያሳያል፣ 
2) የቀረበው ሃሳብ ተቀባይነት ባገኘ በቀጣይ ዓመታት ተጠቃሚዎች ከልክ በላይ የተመን 
መጨመር እንደሚያጋጥማቸው ያረጋግጣል፣ 
3) Pepco COVID-19ን የሚያስከትለው ተፅእኖ ከግንዛቤ ያስገባ የወጪ ትንበያዎችን 
ወይም የኤሌክትሪክ አጠቃቀም መግለጫዎች በቂ ትንታኔ እንዳላደረገ ያሳያል፣  
4) Pepco ያቀረበው ሀሳብ ቢጸድቅ በMRP ወቅት ኮሚሽኑ ወጪዎችን በደንብ 
የመመርመር ችሎታ እንዴት እንደሚገድብ ያብራራል ፣ እና  
5) Pepco ተጠቃሚዎች አቅማቸው በፍጹም በማይቅድላቸው ጊዜ የእርዳታ 
ፕሮግራሞችን እንዲደጉሙ እየጠየቀ መሆኑን ያጎላል። 

"ኮሚሽኑ የ Columbia ዲስትሪክት ነዋሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የጤና 
ቀውስ ፣ ቀጣይ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እና ኢኮኖሚው መቼ እንደሚሻሻል በግልጽ 
በማይታወቅበት ሁኔታ ከፍተኛ ሥራ አጥነት እየገጠማቸው እንደሆነ ኮሚሽኑ እንዲገነዘበው 
ጥሪ እናቀርባለን። ኮሚሽኑ ተጠቃሚዎች ያጋጠሟቸውን የገንዘብ ችግር የሚያገናዝብ ውሳኔ 
እንዲያመጣ እና Pepco ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ አገልግሎት በተመጣጣኝ እና 
ምክንያታዊ ዋጋ እንዲያቀርብ እንዲፈቅድ OPC ይለምናል። ተጠቃሚዎች ከመጠን በላይ 
ተመኖችን እንዲከፍሉ ተገደው Pepco እንዲበለጽግ መፈቀድ የለበትም።" 

የ OPC መግለጫ ኮሚሽኑ የተለመዱ የተመን መስሪያ መርሆዎችን በመጠቀም ተመን 
ማውጣት የሚያስችለውን እንዲሁም ተጠቃሚዎችን በወረርሺኙ ወቅት የሚያግዝ 
የእፎይታ መርሀግብሮችን የሚለይ እና የሚያዘጋጅ ግብረ ኃይል ለማቋቋም የሚያስችለው ለ 
Pepco ተቀባይነት የሌለው MRPዎች ተገቢውን አማራጭ ያቀርባል። 

የህዝብ ምክርቤት አባል Mattavous-Frye እንደተናገሩት “ተጠቃሚዎች የ Pepco 
የበርካታ-አመታት የተመን እቅዶች በመቃወም እንዲናገሩ እንዲሁም ኮሚሽኑ የቀረበለትን 
ሀሳብ ውድቅ እንዲያደርግ ጥሪ እንዲያቀርቡ አጥብቄ እጠይቃለሁ"። 

አስተያየትዎን በኤሌክትሪካዊ መንገድ በ 
https://edocket.dcpsc.org/public/public_comments ወይም በፐስታ 
ለሚከተው ይላኩ: Commission Secretary, Public Service Commission of 
the District of Columbia, 1325 G Street NW, Washington, DC 20005. 
ትኩረት: መደበኛ የጉዳይ ቁጥር. 1156. 
 
የመገናኛ ብዙሀን አድራሻ: 
 
Doxie McCoy 
የህዝብ መረጃ ሰራተኛ 
(202) 261-1180 
dmccoy@opc-dc.gov 

 

 


