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ኤፕሪል 22 ቀን 2022

የህዝብ አገልግሎት ካውንስል፦ የመብራት ፍትሃዊነት የአካባቢ ለውጥን መከላከል

በሳንዳራ ማታቪስ ፊሪ
የኮሎምቢያ ወረዳ ነገረ ፈጅ
የኮለንቢያ ወረዳ ነገረ ፈጅ ቢሮ የካቲት 22 ቀን 2022 ዓ.ም የምድር ቀን እንደሚያከብር እና
በእለቱም ቢሮ ኮሚሽን አድርጐ ያስጠናውን (Equity basement of electrification
incentives in the district of Colombia) የተሰኘ ጥናቱን እንደሚያቀርብ ይፋ ያደርጋል፡፡

ኦፒሲ የህዝባዊ አገልግሎት ቢሮ ለረጅም ጊዜ በግንባር ቀደምትነት ንጥህ እና ጤናማ አካባቢ
በተመለከተ ሐሳቦችን ሲያመነጭ ቆይታል አሑንም ፋታ የማይሰጠው የካባቢ ለውጥ
ትኩረትን በማሰባሰብ ወደፊት ለመራመድ ያስገድዳል፡፡ የወረዳዉ ነዋሪዎች ቤታቸውን
ለማሞቅ፣ የሕዝብ ትራንስፖርት ለማሳፈር እንዲሁም የአካባቢ ብክለት ላይ ሳያክሉ
ለማሽከርከር በቀላሉ ተደራሽ የሆኑ የሃይል ምንጩችን ማግኝት ይገባቸዋል፡፡ እኩል አሳሳቢና
ትኩረት የሚሸው አካባቢና በወረዳው ተጋላጭነት ማኀበረሰብ ላይ ያሳደረው ተጽኖ ነው
የ2022 የመሬት ቀን ርእስ (በምድራችን መዋእለ ነዋይ እናፍስ የሚል ነው፡፡ በዓለማችን ላይ
መዋለንዋያችንን በማፋሰስ አካቢያችን ለውጥ የተጎዱ ማሕበረሰቦችን በወረዳችን መጥቀም
ሁሉም የወረዳችን ነዋሪዎችን ያበለጽጋል፡፡
እንዴት የአካባቢ ለውጥን እንከላከል እንዴት የአካባቢ ለውጥ መፋትሄዎች እኩል ፍትሃዊ፣
አዋጭ እና ዘላቂ እንዲሆን እናደርጋለን ለዚሕም አንደኛው መንገድ (electrification) ይህም
ሀይል ነው ይሕም ካርቦን ከሚያመነጨው የነዳጅ ዘይት ወደ አረንጎዴ ልማት በመለወጥ
ነው፡፡
ምክንየቱም ፍትሃዊነት የአካባቢ ለውጥ ዋናው ማከል መሆን ስላለበት ከሕዝብ አገልግሎት
ቢሮ ጥናት ከኦፒሲ (Equity basement of electrification incentives in the district
of Colombia) አሰርታል፡፡ ጥናቱ Applied Economics clinic (AEC) መሰረት 27%
የሚሆነው የወረዳ ነዋሪ የሚኖረው የአካባቢያዊ ፍትሃዊ ማህበረሰብ ውስጥ ነው፡፡ ስለሆነም
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ለአካባቢያዊ አደጋ በተለይም ለአየር ብክለት የተጋለጡና የዚህንም ጠባሳ የተሸከሙ ናቸው፡
፡ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች ከሌላው የተለየ የሃይል ወጩ ተሸካሚ ሲሆኑ ከፍተኛውን
የቤተሰብ ገቢም በሃይል ወጪ ይባክናል ከ14 የወረዳው ነዋሪቸ ውስጥ አንዱ ከፍተኛ የሃይል
ወጪ የሚያወጣ በመሆኑ ከገቢው የ10 ከ100 በላይ ፍጆታ ይውላል፡፡
የአካባቢ ለውጥ መፋትሔ የአካባቢያዊ ኢፍትሃዊነትን እንዲረዳ ጥናቱ አሁን ያለውን
የአረንጐዴ ሀይል በመመርመር እና ተጨማሪ የመትሄ ሃሳብ በማቅረብ ለወደፊቱ በመብራት
መስፋፋት ኢንቭስትመንት ላይ በተለይም ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ የማሕበረሰብ ክፍል
እንዲጠቀሙ ትኩረት ተደሪጓል፡፡ (AEC) ውሳኔ ማሳለፍ ላይ የሚያሳድሩ የቅድምያ ሰራዎችን
ለይቷል። ከነዝም ውስጥ የማህበረሰብ ተሳትፎ እና የሃይል መሰፋፋት ፕሮግራም ከፍ ያለ
ወጭ ያለባቸውን ነዋሪች ለበለጠ ወጭ የማያጋልጥ እንዲሆን አድርግዋል፡፡
ፕሮግራሙ የሃይል ክፍያን በመጭመር አነስተኛ እና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ነዋረዎችን የሃይል ፍላጎት
ከመጠቀም ይልቅ ፍትሃዊ ድጋፍን ቅድምያ በማድረግ የፌደራል ድጋፍ፣ የድጎማ ድጋፍ፣ የአካባቢያዊ ድጋፍ
እንዲሁም የታክስ ከፋዮችን ድጋፍ ያስቀምጣል።
የአከባቢ ለውጥን ለመከላከል ቀላል መልስ ባይኖረም፣ ማህበረሰባችን ጠንካራ እና ጤነኛ
ለማድረግ የሚያስችሉ መፍትሄዎችን አሉ፡፡ ሁላችንም መፍትሄዎችን ለማጠናከር
የድርሻችንን መወጣት አለብን ። ተገልጋዮችም በሚያገኙት አጋጣሚ በበቂ በመሳተፈ
ሃሳባቸውን እንድያዋጡ እና ሰጋታቸውንም መግለጥ ይኖርባቸዋል።
የ (OPC) ድረ ገዕ www.opc_ dc.gov ሲሆን ድረ ገዕ እንዴት የሃይል አጠቃቀም መቀነስ
እንደሚቻል፣ ውሃን መቆጠብ እንዲሁም ያካባቢ ለውጥት የሚመለከት የመንግስት
ውሳኔዎችን ለማወቅ ይረዳል። በ OPC) ድረ ገዕ ተመዝገቡ፣ የወረሃዊ እና ዜና መዕሄት
በማግኘት አዳዲስ ለውጦዎችን በተመለከተ መረጃዎችን እናቀርባለን። በርግጠኛነት
OPC በንቃት እነዚን ጉዳዮች በመከታተል፣ በማስተዋወቅ፣ በማስተማርና የ DC
ተገልጋዮችን የመጠበቅ ግዴታዎችን ይወጣል።

እኛ ማነን
የወረዳ ነዋሪዎች ነገረ ፈጅ የኮሎምቢያ ወረዳ መንግስት ገለልተኛ ኤጀንሲ ነው። OPC በህግ
የወረዳው ነዋሪዎች፣ የመብራት፣ የውሃ፣ እንዲሁም የተፈጥሮ ጋዝ እንዲሁም
የቴሌፎን አገልግሎት ጠበቃ ነው። የቢሮ ሃላፊነት አስተማማኝ አገልገሎት አቅረቦት
ተመን ፍትህዊ እና ምክንያታዊ እና የማያገል እነዲሆን ማስቻል፣ የአገልግሎት አቅራቢ
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ኩባንያ ጋር ክርክር ያለባቸውን ግለሰቦች ማገዝ እና የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ እና
ለማህብርሰቡና ለባለ ድርሻ አካላት የተገልጋዮቸ ትምህርት መሰጠት ነው። OPC
ተልኮውን ለመፈጠም የሚከተሉትን ክፍሎቸ ይጠቀማል>

የአካባቢያዊ ትግበራ ክፍል
ክፍሉ OPC የኮሎምቢያ ወረዳ ዘላቂ አካባቢያዊ ግቦች በሁሉም የትምህርት መስኮች
መካተታችውን ያረጋግጣል የማንቃትና የማስትዋወቀ ስራ ይሰራል። የኮሎምቢያ
ወረዳ ነዋሪዎች ነገረፈጅ ሳንድራ ማስታቪስ ፍሪዶ ይህንን ክፍል በ 2020
መስርተንዋል በመሆኑም የአካባቢያዊ ለውጥ ፖሊሲ የ OPC ዋናው አካል እንዲሆን
ማድረግ ነው።

የሙግት አገልግሎት ክፍል
ይህ ክፍል ካገልገሎት ሰጪ ኩባያዎች ጋር የህግ ጉዳዮች ሲኖሩ ተገልጋዩን በመወከል በዲሲ
የህዝብ አግልግሎት ኮሚሽን፣ በፌዴራል ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ እና በዲሲ የይግባኝ ሰሚ
ፍርድ ቤቶች ይቀርባል። ዘርፉ ብዙ የሀይል፣ የቴሌኮሚኒኬሽን፣ የቴክኒክ እና የገበያ
ቅኝት ያካሄዳል።

የሽማቾቸ አገልገሎት ክፍል
የሽማቾችን የአገልግሎት እና የሃይል ጉዳዮችን በተመለከተ ትምህርት ይስጣል፣ የተገልጋዮችን
ቅሬታ ለመፍታት ድጋፍ ያደርጋል፣ በቁጥጥር ሂደት መሳተፍ ለሚፈልጉ ጠበቃዎች
ድጋፍ ይሰጣል።

የውሃ አግልግሎት ክፍል
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የውሃ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ድምጥ በመሆን ከዲሲ የወሃ አገልግሎት ጋር በተያያዝ
በተገልጋዮች የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ይመረምራል፣ ተገልጋዮችን በመወክል በዲሲ
የውሃ አስተዳደር ጉባኤና የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ ይገኛል። በዲሲ የይግባኝ ፍርድ
ቤት ይቀርባል እንዲሁም የተገልጋዮችን መብትና ግዴታ ያስተምራል።

አድራሻ
ስልክ 202 727 3071
Email

Info @ OPC- DC.ORG

WEBSITE opc-dc.gov
Twitter @ DCOPC
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