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የ PEPCO ማመልከቻ አጭር ማብራሪያ
Pepco በጁን 30/2016 ለ Columbia አውራጃ የህዝብ አገልግሎት ኮሚቴ ("ኮሚቴ") የማከፋፈያ መጠኑን በ $82.1
ሚልዮን ዶላር እንዲጨመር ጠይቆ ማመልከቻ አስገብቷል። ኩባንያው እንደገለጸው ጭማሬው ያስፈለገው አስተማማኝነትን
ለመጠበቅ እና ለማሻሻል እንዲሁም በ Columbia አውራጃ ያለውን የጭነት ጭማሬ ለማስተናገድ በማከፋፈያ ስርዐቱ
ውስጥ በተደረገ በሂደት ላይ ባለ ኢንቨስትመንት ምክንያት ነው።
PEPCO የሚጠይቀው ምንድን ነው?
$82,119,000—Pepco የሚፈልገው የገቢ ጭማሬ
$4.36—አማካይ ወርሀዊ የመኖሪያ ክፍፍል ክፈያ ጭማሬ
23.7%—የክፍያ ደረሰኝዎ የክፍፍል ድርሻ በፐርሰንት ጭማሬ
10.6%—በትክክለኛነት ላይ የተመሰረተ የቀረበ ምላሽ
Pepco ከገቢው ላይ የ $82.1 ሚልዮን ጭማሪ ይፈልጋል—ቢያንስ በ30 አመታት ውስጥ ከጠየቀው ከፍተኛው ነው።
Pepco ወደፊት ለሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ማለትም ለደንበኞች አገልግሎት መስጠት ላልጀመሩ የማስመለስ ጥያቄ
ይጠይቃል።
Pepco በኮሚቴው ያልጸደቁ ከጥምረቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ወጪዎችን ደንበኞች እንዲከፍሉ ይፈልጋል።
Pepco ለባለአክሲዮኖች 13% የትርፍ ጭማሬ ይፈልጋል።
Pepco የቅጥረኞችን ጉርሻዎች እና መደበኛ ያልሆኑ ክፍያዎች ደንበኞች እንዲከፍሉ ይፈልጋል።
ደንበኞች ምን ማድረግ ይችላሉ እንዲሁም እኔ እንዴት መሰማት እችላለሁ?
ደንበኞች በመጠን ጉዳይ ክርክሮች ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላሉ እንዲሁም በሚከተሉት መንገድ(ዶች) መሳተፍ ይችላሉ፦
OPC በመጠን ጉዳዮች ላይ ወደፊት በሚያደርጋቸው ውይይቶች ላይ መሳተፍ።
አስተያየቶች እና/ወይም ምስክርነቶች በህዝብ አገልግሎት ኮሚቴው ከግንዛቤ እንዲወሰዱ ለኮሚቴ ጸሀፊው ይቀርባሉ።
በዚህ ጉዳይ በማህበረሰቡ ክስ የመሰማት ሂደት ወቅት ደንበኞች ምስክርነት መስጠት ይችላሉ።
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
bwestbrook@psc.dc.gov
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ኮሚቴው የቅድመ-ውይይት ስብሰባ ለሴፕቴምበር 9/2016 አዘጋጅቷል። ከስብሰባው በኋላ ኮሚቴው ለውይይት የሚቀርቡ
ጉዳዮችን እና የክርክር ሂደትን የሚመሩ ቀጠሮዎችን በማዘጋጀት ረገድ ትዕዛዝ ያወጣል። ኮሚቴው በተጨማሪ በ Pepco
የመጠን ጭማሬ ላይ የማህበረሰቡ ግብአት እንዲኖር ውይይት ያዘጋጃል።
የ OPC አቋም
በ Pepco የተጠየቀው $82.1 ሚልዮን ጭማሬ ከመጠን ያለፈ ጥያቄ ነው።
ለነዋሪ ደንበኞች መጠንን ለማስቆም OPC $25.6 ሚልዮን ይፈልጋል።
Pepco ማስመለስ የሚችለው ወጪ አስተማማኝ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስፈልጉትን ብቻ ነው።
Pepco ለአካባቢ ጠቃሚ እና ሀይል ቆጣቢ እርምጃዎችን እንዲወስድ OPC ይፈልጋል።
የመጠን ከፋዮች ከልክ ያለፈ በማስፈጸሚያ ካሳ ጥቅሎችን መጨናነቅ የለባቸውም።
Pepco የ PHI-Exelon ጥምረት ዝግጁነቶችን ማክበር አለበት።
የ Pepco የተመላሽ መጠን ላይ ጭማሬ አይደረግም።
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