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የህዝብ ተወካዮች ጽ/ቤት ፋክት ሺት 
የ Washington የጋዝ መጠን ጉዳይ፣ መደበኛ ጉዳይ ቁ. 1137  

 
በፌብሩዋሪ 26/2016 Washington የጋዝ እሳት ኩባንያ (WGL) የ$17.4 ሚልዮን ጭማሪ፣ በአሁን ሰአት በሚሰራባቸው 

መጠኖች ላይ 7.6% ጭማሬ እና በአውራጃው የጋዝ አገልግሎት ክፈያዎችን በተመለከተ ማመልከቻ አስገብቷል።  ይህ ጥያቄ 

በማርች 31/2016 ወደ $19.9 ሚልየን ጭማሬ ተሸሽሏል።    

2. WGL ለምን የመጠን ጭማሬ ይፈልጋል? 

WGL እንደገለጸው ጭማሬው ያስፈለገው ለሚከተለው ነው፦  

(ሀ)  የኩባንያው የመጠን መሰረት በመጨመሩ፣  

(ለ)  አጠቃላይ ግሽበት፣  

(ሐ) ከቅጥረኞች ጋር የተያያዙ ወጪዎች እንዲሁም አስተዳደራዊ መስፈርቶች በመጨመራቸው፣  

(መ) ከተለመደው ክፍያ በላይ ያለውን ከመደበኛ ጉዳይ ቁ.1027 እና 1115 የቱቦ ቅያሪ እቅዶች እንዲሁም መደበኛ ጉዳይ 
ቁ. 1115 በኮሚቴው የጸደቁ የክፍያ ስምምነት ህጎች ማክበርን ከሚመለከቱ ላይ ማዘዋወር።  

 
3. ኩባንያው በማመልከቻው እንዲጨመር የጠየቀው ምንድን ነው? 

(ሀ) ለመዋቅሮች ማዘመኛ ገቢ።  

(ለ) የአዲሱን የአንድነት አመራር ወጪ ማስተላለፍ መርሀግብር ወጪ ማስተላለፍ።  

(ሐ) የኩባንያውን የተወሰኑ ስራዎች ከኩባንያው ውጪ ላለ የስራ ሀይል መስጠት ጋር የተያያዘ ስኬትን ለማግኘት ወጪ 
ማስተላለፍ።   

(መ) የገቢ ትክክለኛነት ማስተካከያ።   

(ሠ) የምርምር እና እድገት መርሀግብር ድጎማ።   

(ረ) ለቅጥረኛ ማበረታቻ እና የጡረታ እቅዶች የሚሆን ገቢ።  

(ሰ) የቀረበ አጠቃላይ የመጠን ጭማሪ: 8.23%   

(ሸ) በትክክለኛነት ላይ የተመሰረተ የቀረበ ምላሽ: 10.25% ($2.1 ሚልዮን ጭማሬ አካባቢ ያሳያል) 

 (ቀ) በሁሉም ባለጉዳዮች ደረጃዎች መካከል 25% ጭማሬ 

 
 

እስከዛሬ 535 ቅሬታዎች ለ OPC እና PSC ቀርበዋል።  
 

1. የ OPC አቋም ምንድን ነው? 
በ OPC ትንተና መሰረት የ WGL ጥያቄ በአማካይ በ 98% (በ $19,446,022 መቀነስ) እንዲቀንስ እና አጠቃላይ $435,909 
የመጠን ጭማሬ እንዲያሳይ ጽ/ቤቱ መክሯ።  

ለምን? 

(ሀ) WGL በመዋቅር ማዘመኛ መርሀግብሮቹ (PROJECTpipes and Mechanical Couplings Replacements) ላይ 
ያለማቋረጥ እንዲሁም ትንሽ ነው የማይባል ከልክ ያለፈ ወጪ ስላወጣ በጀት ከተደረገላቸው በላይ ያሉ ወጪዎችን 
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እንዲያስመልስ ሊፈቀድለት አይገባል።   

(ለ) የ WGL የንግድ ሂደት ከኩባንያው ውጪ ላለ የስራ ሀይል መስጠት እንዲሁም የአንድነት አመራር መዋቅር  
ወጪዎች እና የቀረቡ ቁጠባዎች አይታወቁም እንዲሁም መለኪያ የላቸውም ስለዚህም ለማስተላለፍ ተገቢ አይደለም።     

(ሐ) የገቢ ትክክለኛነት ማስተካከያ አላስፈላጊ ሲሆን ምክንያታዊ ባልሆነ መልኩ ሁሉንም የገቢ መዋዠቅ አደጋን ወደ 
ተጠቃሚዎቹ ያስተላልፋል።  

 የ WGL በተፈቀደለት መጠን የማስመለስ የጭማሬ ጥያቄ መከልከል አለበት ምክንያቱም ካለው የገበያ መጠን 
ከፍተኛ ስለሆነ፤ በመሆኑም ምክንያታዊ ባልሆነ መልኩ የ DC ተጠቃዎችን ያጨናንቃል።   

ለተጨማሪ የጉዳይ ዝርዝሮች በጀርባ  ያለውን ይመልከቱ *  
4. መጠኖች እንዴት እና መቼ ይጨምራሉ? 

 WGL የመጠን ጭማሪን በተመለከተ ጉዳዩን ለ DC የህዝብ አገልግሎት ኮሚቴ ያቀርባል።  OPC በጉዳዩ ላይ 
ባለሙያዎቹን እና የአውራጃው ተጠቃሚዎችን ወኪል ምስክርነት በውይይቱ ወቅት ያቀርባል— 

 የመጠን ጭማሪ ከጸደቀ አዲስ መጠኖች በማርች 3/2017 በስራ ላይ ይውላሉ።  

5) ለመርዳት ምን ማድረግ እችላለሁ እና እንዴትስ መሰማት እችላለሁ? 

የጽሁፍ አስተያየቶች ወይም ምስክርነቶች ካለዎት ለ DC የህዝብ አገልግሎት ኮሚቴ ትኩረት ብለው 

በሚከተለው መላክ ይችላሉ፦ 

Ms. Brinda Westbrook-Sedgwick 

Commission Secretary 

Public Service Commission of the District of Columbia 

1325 G Street, NW, Suite 800 

Washington, DC 20005 

**መደበኛ ጉዳይ ቁ. 1137 መጥቀስዎትን ያረጋግጡ** 

   

ተጠቃሚዎች በማህበረሰባዊ ውይይቶች ላይ መሳተፍ ይችላሉ።  የማህበረሰባዊ የውይይት ቀናት ይገለጻሉ።  

 

Make “Whole” Provision- ስለ አለፈቃድ መቀየር ወይም አለመወከል ለOPC ወይም DC PSC ቅሬታ ያቀረቡ 

ተጠቃሚዎች Starion ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ፣ ደረጃውን የጠበቀ የ Pepco መጠን በመጠቀም (መጠኑ ከ Starion መጠን 

ያነሰ ከነበረ) ሂሳባቸው በድጋሚ እንደሚሰላ የሚገልጽ ማስታወሻ ይላክላቸዋል።  በ OPC እና Starion በተዘጋጀው 

የማሟላት እቅድ ትግበራ በፊት የመጠን መወዛገብ እንደገጠማቸው ገልጸው የነበሩ ተጠቃሚዎችም የአሰራሩ አካል 

ተደርጎ ሂሳባቸው በድጋሚ ይሰራላቸዋል።    

Starion በ OPC የተዘጋጁ ቁሳቁስን በመጠቀም ተጠቃሚዎችን አንዴ መጠየቅ ከጀመረ በመጠን የመወዛገብ ቅሬታዎች 

የተጠቃሚን ሂሳብ በድጋሚ ለማስላት ምክንያት ሆኖ ሊያገለግል አይችልም።    

የሶስተኛ ወገን ማረጋገጭ- የተመዘገበ የሶስተኛ ወገን ማረጋገጫ (“TPV”) ተጠቃሚው የመግባቱ ሂደቱን ከመጀመሩ በፊት 

ለሁሉም የነዋሪ ተጠቃሚዎች ይዘጋጃል—ተጠቃሚው በስልክም ይሁን በር ለበር በመዞር የገባ ቢሆን።  TPVው 

የሚከተሉትን ከግንዛቤ ይከታል፦ ሀ) አሻሻጩ የደንበኛውን አጣቃቀም አይወክልም፣ ለ) ተጠቃሚው Starionን 
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የመረጠው የኤሌክትሪክ አቅራቢው አድርጎ ነው፣ ሐ) Starion ቁጠባን አያረጋግጥም እንዲሁም የደንበኛው የሀይል 

መጠን ሊዋዥቅ ይችላል።  

የውል ሰነድ ግምገማ- ተጠቃሚዎች Starion የሚሸጣቸውን ምርቶች በተመለከተ ግልጽ፣ እጥር ምጥን ያለ እና ትክክለኛ 

መረጃ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ OPC የ Starionን የነዋሪ ተጠቃሚ የውል ቅጽ ይገመግማል።  ስምምነት አንዴ 

ከተደረገ Starion ስምምነት የተደረገበትን የውል ሰነድ ለእያንዳንዱ ተጠቃሚ በየበሩ እየዞሩ በሚያስገቡበት ወቅት 

ወይም በስልክ ከተገባበት ቀን እስከ ሶስተኛ የስራ ቀን ድረስ ያከፋፍላል።    

ስምምነቱን የማክበር ሪፖርት- ስምምነቱ መከበሩን ለመቆጣጠር Starion እና OPC በየሩብ አመቱ ለአንድ (1) አመት 

ይሰበሰባሉ።    

የመሰብሰብ አካሄዶች/አሉታዊ የእዳ ሪፖርት - Pepco የመሰብሰብ መብትን ለ Starion ከመለሰ ከኖቬምበር 26/2013 ጀምሮ 

Starion የኤሌክትሪክ ሂሳባቸው ላይ ቀሪ እዳ ያለባቸው ተጠቃዎች ላይ የመሰብሰብ እርምጃ አይወስድም።  በ Starion 

አሉታዊ ሪፖርት ክፍያዎች ምክንያት እዳው አሉታዊ ተጽእኖ ያደረበት ተጠቃሚ ካለ Starion ለጉዳዩ እልባት ለመስጠት 

ተጠቃሚውን ለማገዛ ዝግጁ ነው።  

ስኬታማ ያለመሆን የደህንነት ህግ- OPC እና/ወይም PSC ተመሳሳይ ተደጋጋሚ የተጠቃሚዎች ቅሬታ ካጋጠማቸው እና 

ይህም የብዙ ሰዎችን አቋም የያዘ ሰነድ ወደማዘጋጀት ካመራ OPC የ Starion የንግድ አሰራሮች አስመልክቶ የተቀላጠፈ 

ግምገማ እና ምርመራ በመጠየቅ ለኮሚቴው ይግባኝ ማለት ይችላል።  

እርዳታ- Starion የሀይል እገዛ መርሀግብር ለሆነው ለ Greater Washington Urban League’s (GWUL) የ $100,000.00 

እርዳታ እስከ ማርች 10/2014 ድረስ ይሰጣል። ድጎማው በአውራጃው ለሚገኙ የሀይል ደረሰኞቻቸው ላይ እርዳታ 

የሚፈልጉ ተጠቃዎችን ለመርዳት ይውላል።   

መመሪያዎችን እና አሰራሮችን ለማወቅ የ GWUL የሀይል እገዛ መርሀግብር አጭር መግለጫን ይመልከቱ።  

ድምጽዎት እንዲሰማ ያድርጉ! 

የማህበረሰብ ስብሰባዎች 
PSC አራት (4) የማህበረሰብ ስብሰባዎችን ያካሂዳል፦ 

 
ሴፕቴምበር 20/2016 

የማህበረሰብ ኮሌጅ የ Columbia አውራጃ ዩንቨርስቲ 

801 North Capitol St., NE 

Washington, DC 20002 

6:00pm—8:00pm 

 
ሴፕቴምበር 21/2016 

የህዝብ አገልግሎት ኮሚቴ 

የ Columbia አውራጃ 

1325 G. Street, NW, Ste. 800 

Washington, D.C. 20005 

የ PSC ተከትሎ በ 11:00am  

ክፍት ስብሰባ 



AMHARIC 

FC 1137 The Washington Gas Rate Case Consumer Fact Sheet 

 
ኦክቶበር 5/2016 

Southwest Public Library 

900 Wesley Place,SW 

Washington, D.C. 20024 

6:00pm—8:00pm 

 
ኦክቶበር 15/2016 

Thurgood Marshall Academy 

2427 M.L.K., JR., Avenue, S.E. 

Washington, DC 20020 

10:00am—12:00pm 

መደበኛ የውይይት ቀናት 

ኦክቶበር 14፣ 17፣ 2, & 27-28ኛ  

4.  መጠኖች እንዴት እና መቼ ይጨምራሉ?  

WGL የመጠን ጭማሪን በተመለከተ ጉዳዩን ለ DC የህዝብ አገልግሎት ኮሚቴ ያቀርባል።    

OPC በጉዳዩ ላይ ባለሙያዎቹን እና የአውራጃው ተጠቃሚዎችን ወኪል ምስክርነት በውይይቱ ወቅት ያቀርባል።  

በ WGL፣ OPC እና በጉዳዩ የሚመለከታቸው ሌሎች አካላት የቀረበውን ማስረጃ ከግንዛቤ በማስገባት ኮሚቴው ውሳኔውን 
ያሳልፋል።  

የመጠን ጭማሪ በ PSC ከጸደቀ አዲስ መጠኖች በማርች 3/2017 በስራ ላይ ይውላሉ።  

5. እንደተጠቃሚ ምን ማድረግ እችላለሁ እና እንዴትስ መሰማት እችላለሁ? 

OPC ሁሉም ተጠቃሚዎች በመጠን ጉዳይ ሂደቶች ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ያበረታታል።  ተጠቃሚዎች በሚከተሉት 

መንገዶች መሳተፍ ይችላሉ፦ 

የጽሁፍ አስተያየቶች ወይም ምስክርነቶች በኮሚቴው ከግንዛቤ እንዲወሰዱ ለ PSC ጸሀፊው ይቀርባሉ።   

በዚህ ጉዳይ በማህበረሰቡ ክስ የመሰማት ሂደት ወቅት ተጠቃሚዎች ምስክርነት መስጠት ይችላሉ።  

ተጠቃሚዎች ማስረጃ በሚሰማበት ሂደት ላይ በቀጥታ በ PSC መገኘት ይችላሉ።  

እባክዎን ያስታውሱ፦ ተጠቃሚዎች በሂደቱ እንዲሳተፉ ለመርዳት OPC መረጃ እና ቴክኒካላዊ እገዛ መስጠት ይችላል።  

የጽሁፍ አስተያየት ወይም ምስክርነት ለሚከተለው ይላኩ፦ 

Ms. Brinda Westbrook-Sedgwick 
Commission Secretary 
Public Service Commission of the District of Columbia 
1325 G Street, NW, Suite 800 
Washington, DC 20005 

**መደበኛ ጉዳይ ቁ. 1137 መጥቀስዎትን ያረጋግጡ** 

 


