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ጋዜጣዊ መግለጫ 

 

OPC የፔፕኮ የተመን ጉዳይ ውሳኔ/Pepco Rate Case Decision ላይ 

የመዝገብ ዝርዝር ማስረጃዎችን በሚያሳይ መልኩ ማሻሻያ 
እንዲያደርግ፣ የህግ ስህተቶችን እንያስተካክል፣ እና ለሸማቾች 

ከወደፊት ጉዳት ጥበቃ እንዲያደርግ PSCን ጠየቀ።  

 

ሐምሌ 8, 2021 ዓ.ም 

 

 

ዋሽንግተን ዲሲ -- OPC በዛሬው እለት የDC የማህበረሰብ አገልግሎቶች ኮሚሽንን የተስተካከለው 

የተሻሻለ የብዙ አመታት ተመን እቅድን (EMRP) በማጽደቅ ያሳለፈውን ትእዛዝ መልሶ እንዲያጤነው 

ጠይቋል። የተስተካከለው EMRP ከነባሮቹ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመኖች በእጅጉ የተለየ ነው። 

በጥያቄው ላይ OPC ኮሚሽኑ የPepcoን አዲሱን የተመን ስሌት ዘዴ በማጽደቅ ረገድ በተለያዩ ቦታዎች 

የፈጸማቸውን የህግ ስህተቶች በዝርዝር አስቀምጧል። በተለይም ኮሚሽኑ ለተስተካከለው EMRP 
የሰጠው ፍቃድ በመዝገብ ዝርዝር ማስረጃዎች ላይ ያልተመሰረተ ከመሆኑም በተጨማሪ ለፍቃዱ 

አሳማኝነት ያለው ማብራሪያ አልሰጠም። ከዚህ በተጨማሪም OPC ኮሚሽኑን በዚህ ጉዳይ ስር በተለያዩ 
ያልተብራሩ ጉዳዮች ላይ ላሳለፋቸው ውሳኔዎች ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቋል። 

 

“ይህ ትዕዛዝ ወደፊት ለሚደረጉ የተመን ጭማሪዎች የተመን ቁጥጥር የሚሰጥ፣ በሸማቾች ላይ የበለጠ 
ኢኮኖሚያዊ ስጋቶች የሚፈጥር እንዲሁም የከተማዋን የአየር ንብረት አጀንዳ ለማሻሻል ምንም 
አስተዋጽኦ የማያደርግ አዲስ የተመን ስሌት የፈቀደ በመሆኑ ምክንያት የኮሎምቢያ ዲስትሪክትን ወደ 

ኋላ የመለሰ ነው” ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ሳንድራ ማታቮስ ፍሪ/ Sandra 

Mattavous-Frye ተናግረዋል።  
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“ትእዛዙ የሌሎች ሰዎችን የPepcoን አዲስ የተመን መወሰኛ ፕሮፖዛል የመቃወም አቋም የዘነጋ እና ብዙ 
ሸማቾች የፋይናንስ አቋማቸውን መልሰው ለማግኘት እየታገሉ በሚገኙበት አለም አቀፍ ወረርሽኝ 
በተከሰተበት ሁኔታ ማህበረሰቡ በሙሉ ድምጽ የተመን ጭማሪውን በጽኑ ለመቃወሙ ጥቂት ወይም 
ምንም ትኩረት ያልሰጠ ነው። 

“ጉዳዩ የኮሎሚያ ዲስትሪክትን የቁጥጥር ምህዳር በእጅጉ በማጥበብ በዲሲ ነዋሪዎች ላይ አሉታዊ 
ውጤቶችን የሚያስከትል ነው። እንደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነቴ ኮሚሽኑ ከማህበረሰብ 

ጥቅም ይልቅ የኮርፖሬት አጀንዳን ያስቀደመ ምርጫ በማድረጉ አዝኛለሁ።" ሲሉ ማታቮስ ፍሪ/ 

Mattavous-Frye አክለዋል።  

አባሏ ሸማቾችን የኮሚሽኑን ASAP እንዲያነጋግሩ በማሳሰብ PSCን በተስተካከለው EMRPላይ 

ያሳለፈውን ትዕዛዝ ውድቅ በማድረግ እንዲቀይር፣ ለከተማዋ የአየር ንብረት አጀንዳ መፍትሄ እንዲሰጥ 
እና በዚህ በፋይናንስ ረገድ አስቸጋሪ በሆነ ወቅት የትኛውም የተመን ጭማሪ ፍትሀዊና አሳማኝ መሆኑን 
እንዲያረጋግጥ ጠይቋል። ኮሚሽኑ አሁን የዲስትሪክቱን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሸማቾች በተሻለ ሁኔታ 
ለማገልገል ትዕዛዙ ላይ ማሻሻያ ማድረግ የሚችልበት እድል አለው። 

OPC በዚህ የበጋ ወቅት እንደሚወጣ የሚጠበቀውን የPSC ትዕዛዝ በድጋሚ እንዲጤን ከመረመረ በኋላ 

ቢሮው ኮሚሽኑ ለህግ ስህተቶች በበቂ ሁኔታ መፍትሄ አልሰጠም ብሎ ከወሰነ OPC በጉዳዩ ላይ 
ለኮሎምቢያ ዲስትሪክት ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያቀርባል። 

### 

 

የሚዲያ ግንኙነት ባለሙያ: 

ዶክሲ ማክኮይ/Doxie McCoy 

(202) 727-3071 

dmccoy@opc-dc.gov 
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