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ጋዜጣዊ መግለጫ  

 
OPC ለዋና ዋና የጋዝ ተመን ጭማሪ ጥያቄው ለሚመለከታቸው ሸማቾች ማሳሰቢያ ሰጠ 

 
OPC የዋጋ ተመጣጣኝነት ባለበት እንዲቀጥል፣  

ለዲሲ ሸማቾች ጥበቃ መደረጉን ለማረጋገጥ ይሰራል  

 
እ.ኤ.አ ጥር 14/ 2020 ዓ.ም. 

 
  

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዋሽንግተን ጋዝ ላይት (WGL) ለመንግስት አገልግሎት ኮሚሽን 
(PSC) ባለስልጣኑን በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የተፈጥሮ ጋዝ አገልግሎት ተመኖች እና 
ክፍያዎችን በ$26 ሚሊዮን እንዲጨምር በመጠየቅ ማመልከቻ ያስገባ መሆኑን ለዲሲ ሸማቾች 
ማሳወቅ ይወዳል። ይህ ማለት አማካኝ የነዋሪ ክፍያ በወር $13 --ወደ 30% ያህል ይጨምራል 
ማለት ነው። ይህ ትናንትና የቀረበው ጥያቄ WGL የነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦዎች መሰረተ ልማት 
ማሻሻያ ፕሮግራም ፕሮጀክቱን በገንዘብ ለመደገፍ ዋጋ በመጨመር ከሸማቾች ላይ ከሰበሰበው 
$9 ሚሊዮን ተጨማሪ ነው። 
 
"ይህ ከፍተኛ የተመን ጥያቄ ያለ ምንም መነሻ ሊመረመር አይችልም›› ያሉት የህዝብ ተወካይ 
ሳንድራ ማታቮስ - ፍሬይ "ሌሎች መመርመርና መወሰን ያለባቸው የመንግስት ፖሊሲ ቅደም 
ተከተሎች አሉ። በተለይም OPC በዚህ ጥያቄ ላይ ያስቀመጣቸው ድንጋጌዎች በተለይም 
በቅርቡ ከተደነገጉት ከብክለት የጸዳ ሀይል/ ኢነርጂ ጋር አግባብነት ያላቸው እና የሚጣጣሙ 
መሆኑን እና WGL በ2018 ዓ.ም በAltaGas-WGL ውህደት የጸደቁትን የውህደት ቃል 
ኪዳኖች በተሟላ ሁኔታ የሚያከብሩ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት።" በማለት ተናግረዋል። 
 
 
 

OPC በዚህ ጉዳይ ላይ ተመጣጣኝ ዋጋን ማስቀደምና የትኩረት ማዕከል ማድረግ አለበት። 
"ምንም እንኳን ያረጁ መሰረተ ልማቶች እየተቀየሩና ወጪው እየተመለሰ ቢሆንም የተፈጥሮ 
ጋዝ ለአብዛኛው የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ነዋሪዎች የመጀመሪያ የሙቀት ምንጭ እንደመሆኑ 
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ዋጋው ተመጣጣኝ መሆን አለበት።›› ሲሉ የህዝብ ተወካዩ ማታቮስ ፍሬይ አክለዋል። 
  
በ2017 ዓ.ም ኮሚሽኑ ለWGL የ$8.5 ሚሊዮን ተመን ጭማሪ ፈቅዷል። ከዚህ በተጨማሪም 
PSC የጋዝ ኩባንያውን በመሰረተ ልማቱ ላይ አስተማማኝነትና ደህንነቱን ለማሻሻል ማሻሻያ 
እንዲያደርግ ትእዛዝ ሰጥቶት የነበረ ሲሆን WGL የተፈጥሮ ጋዝ ፍሰትን መቀነስን ጨምሮ 
በርካታ ቁጥር ያላቸው ፕሮጀክቶችን ተግበራዊ አድርጓል። OPC ሸማቾችን ተጠቃሚ 
ማድረጋቸውን ወይም ወደፊት ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑን ለማረጋገጥ በእነዚህ እያንዳንዱ 
ፕሮጀክቶች ላይ በጥንቃቄ ምርመራ ያደርጋል። 
 
 

OPC በዚህ ጉዳይ ላይ ማህበረሰቡ መቼ አስተያየቶቹን እንደሚሰጥ እና PSC በቀረበው ጥያቄ 
ላይ መቼ ውሳኔውን እንደሚያሳልፍ ማሳወቅን ጨምሮ ማንኛውም ለውጦች ሲኖሩ ለሸማቾች 
ወቅታዊ መረጃ መስጠቱን ይቀጥላል። 
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