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Pepco ሇአስፊት አመታት ከተዯረገው ትሌቅ የመ ን ጭማሬ ይፈሌጋሌ
የህዝብ ተወካዩ ሇብፊቱ ጹፊመራ ቃሌ ገብቷሌ……. እንዱሁጹ መዋሀድን የሚቆጣ ፊ ቡድን አቋቁሟሌ
ዋሽንግተን ዱሲ - ዛሬ ሇህዝብ አገሌግልት ኮሚሽን በ፣ረበ ጉዲይ ሊይ Pepco በኮልጹቢያ አውራጃ ሇሚገኙ ተገሌጋዬቹ $85.5 ሚሌዮን የመ ን
ጭማሬ ይቋሌ። Sandra Mattavous-Frye እንዯገሇ ት እሳቸው በህዝብ ተወካዮች ጹክፊ ቤት ውስጥ ባሊቸው የአስፊት አመታት ረዥጹ
የስራ ቆይታ ወቅት Pepco ካ፣ረበው የመ ን ጉዲይ ይህ ትሌቁ እንዯሆነ ገሌ ዋሌ። "ማንኛውጹ የመ ን ጭማሬ የሚዯረገው Exelon ከ Pepco ጋፊ
ሇመዋሀድ ካሇው ረዥጹ ጉዞ ጋፊ በተያያዙ ነገፋች ሳይሆን ብፊሀኑን ሇማስ፣ ሌ በሚያስፈሌጉ ወ ዎች መሰረት ብቻ መሆኑን ሇማረጋገጥ ይህን
ታሪካዊ ማመሌከቻ OPC በንቃት ይመረጹራሌ" ብሇዋሌ Mattavous-Frye።
የ $85.5 ሚሌዮን የመ ን ጭማሬው የሚ ድቅ ከሆነ አማካይ የነዋሪ ክፍያ በ $4.36 ወይጹ 5.25 በመቶ በወፊ ይጨጹራሌ። ከዚህ ጉዲይ እስከ
2019 ድረስ ተገሌጋዮች ማንኛውጹ የመ ን ጭማሬዎችን ከመክፈሌ የሚታዯግ የነዋሪ ደቤ Pepco ቢያ፣ፊብጹ PSC ውህደን ባ ዯ፣በት ትዕዛዝ ሊይ
ተመሳሳይ ህግን ቁፊጥ ባሇ ውሳኔ ስሇከሇከሇ ኮሚሽኑ ጥያቄውን ስሇመፍ፣ደ ማረጋ የሇጹ።
ከ2006 ጀጹፋ Pepco በአራት የመ ን ጉዲዮች $96 አካባቢ አግኝቷሌ። OPC ሇአውራጃው የመገሌገያ ሸማቾች ዯንብ አስከባሪ እንዯመሆኑ መ ን
የመ ን ጭማሬዎችን በተቻሇ መ ን ዝቅተኛ እንዱሆኑ ታማኝነትን የማረጋገጥ ሸማቾችን ስሇጉዲዩ የማሳወቅ እና ሸማቾች ሇኮሚሽኑ ድጹጻቸውን
ሇማሰማት ስሊሇቸው እድልች የማስተማፊ ሚናን ያ ወታሌ።
"አሇመታዯሌ ሆኖ በአውራጃው ያሇው የኑፋ እና የመኖሪያ ቤት ዋጋ ባሊቸው እና በላሊቸው ሰዎች መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ማስ ቱ አስዯንጋጭ ነው"
ብሇዋሌ Mattavous-Frye። "OPC በሁለጹ ዘፊፍ በሁለጹ የመገሌገያ መ ን ጉዲይ የአውራጃው ነዋሪዎችን ሇመ በቅ እንዱያስችሇው ይህ
ሁኔታ በራዕዮቹ ሊይ በእጥፍ እንዱሰራ ያስገድዯዋሌ። የእሇተእሇት የነዋሪ ሸማቾችን ችሊ ያሇ እና ያሊገናዘበ ፖሉሲዎችን ከሚያወ ውሳኔ አሳሊ ዎች
መከሊከሌ አሇብን።"
በላሊ መሌኩ ውህደን እውን በማድረግ ቃሌ የተገቡትን ጥቅማ ጥቅሞች በሙለ ከማረጋገጥ አንጻፊ OPC በትኩረት ይሰራሌ። ያንንጹ ሇመተግበፊ
OPC በስጹጹነቱ የተካተቱትን ሁለንጹ 147 ሀሊ ነቶች ሇመቆጣ ፊ ውህደን የሚያስተገብፊ ቡድን አቋቁሟሌ። በተጨማሪጹ የ OPCን ጥያቄ
የከሇከሇውን የኮሚሽኑን ትዕዛዝ በዱ.ሲ የይግባኝ ፍፊድ ቤት ይግባኝ እንዱባሌ ወይጹ እንዲይባሌ ሇመወሰን OPC ትዕዛዙን እየገመገመ ነው።

Pepco Seeks Largest Rate Increase in Decades

