តំ ប ន់ មី ដត ល េសកស៍ ខា ងេជើ ង MPO FFY 2016‐2019 កមម វិ ធី េធវើ ឱយរបេសើ រ េឡើ ង វិ ស័ យ គមនាគមន៍ - សេងខ ប របស់ នា យករបតិ ប តតិ
កមមវិធីេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិស័យគមនាគមន៍(TIP)គឺជាឯកសារកមមវិធីនិងការរគប់រគងគេរមាងការដឹកជញជូនទាំងអស់ែដលបានទទួលថវិកាពីសហរដឋែដលបានេរគាងទុកេនៅកនុងតំបន់មីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើងកនុងរយៈ
េពលបួនឆានំបនាទប់េទៅខាងមុខេនះ(2016-2019)។ េរគាងការដឹកជញជូនទាំងអស់ែដលនឹងរតូវបានទទួលថវិកាេរកាមមារតា២៣ U.S.C. ឫ េដាយថវិកាេរកាមចបាប់ដឹកជញជូនសហរដឋ រតូវែតរួមបញជូល
េនៅកនុងឯកសារេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត គេរមាងការណាែដលតរមូវឱយមានការយល់រពមពី FHWA ឫ FTA, ប៉ុែនតមិនបានទទួលថវិកាេរកាមមារតា២៣, U.S.C., ឬេដាយថវិកាេរកាមចបាប់ឆលងកាត់
សហរដឋ រតូវែតចុះបញជីផងែដរកនុង TIP ។ ដូចគានេនះែដរ គេរមាងការដឹកជញជូនែដលទទួលថវិការដឋពីសាថប័នសហរដឋដៃទេទៀត ក៏ដូចជាេរគាងការណាែដលផគត់ផគង់េដាយថវិកាមូលដាឋននិងឯកជន គួរែតេរៀបរាប់េនៅ
កនុងឯកសារេនះេដើមបីជាព៌តមាន េដើមបីឱយឆលុះបញាច ំងពីលកខណៈៃនការពាក់ព័នធគានកនុងការដឹកជញជូនៃនដំេណើរការកសាងែផនការការដឹកជញជូនទីរកុង។
តំបន់មីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើងមានទីរកុងឡូវិ៍ និងសហគមន៍ជុំវិញទាំងរបាំបីមាន Billerica, Chelmsford, Dracut, Dunstable, Pepperell, Tewksbury,
Tyngsborough និង Westford។

NMMPO និ ង TIP
ការអភិវឌឍន៍ៃនកមមវិធីេធវើឱយរបេសើរេឡើងខាងគមនាគមន៍តាមភូមិភាគគឺរតូវតរមូវឱយមានតាមចបាប់សហរដឋគឺជាែផនកមួយៃនដំេណើរការេរៀបចំែផនកគមនាគមន៍។ ដំេណើរការេនះរតូវេគអនុវតតេរកាមអាជាញធររបស់សាថប័ន
ចាត់ែចងរកុងតំបន់មីដតលេសកស៍ខាងេជើង(NMMPO) ែដលរតួតពិនិតយនិងគាំរទនូវឯកសារទាំងអស់ែដលមានការបញាជ ក់េដាយសហរដឋ។ សមាសភាព NMMPO មានសមាជិកដូចតេទៅៈ
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សមាជិកមានសិទធិេបាះេឆានតរបស់ NMMPO
របធានៃនរកុមរបឹកសារដឋតំបន់មីដតលេសកស៍ខាងេជើង(NMCOG)

សមាជិកបចចុបបនន
Matt Hanson

របធានៃនអាជាញធរគមនាគមន៍តំបន់ឡូវ៍ (LRTA)

Kevin O'Connor

រដឋេលខាធិការគមនាគមន៍និងរបធាននាយករបតិបតតិៃនរកសួងគមនាគមន៍រដឋមា៉សសាជូេសតស៍ (MassDOT)

Stephanie Pollack

អភិបាលៃនអងគភាពផលូវជាតិៃន MassDOT

Thomas Tinlin

របធានមរនតីរតូវេគេរជើសតាំងពីទីរកុងឡូវ៍ែដលរតូវេគេបាះេឆានតជាតំណាងទីរកុងឡូវ៍េទៅកនុងNMCOG

Corey Belanger

សមាជិកទីរបឹកសាែដលរតូវេគេបាះេឆានតឱយបំេរីការកនុងរកុមរបឹកសានិងរតូវេរជើសេរីសបែនថមេទៀតេដាយរកុមរបឹកសាជាតំណាងរកុងេនៅកនុងតំបន់មីដតលេសកស៍ខាង
េជើង MPO

David Gay

សមាជិកគណៈកមមការរកុមរបឹកសា LRTA តំណាងសហគមន៍េនៅកនុងតំបន់មីដតល េសកស៍ខាងេជើងMPO ែដលជាប់រពំែដនជាមួយរកុងដៃទេរកៅពីទី
រកុងឡូវ៍ ែដលអាចរតូវបានេគេបាះេឆានតជាមរនតីរដឋការ

Thomas Bomil

អតីតសមាជិកពុំមានសិទធិេបាះេឆានតរបស់ NMMPO
សាថ ប័នផលូវជាតិសហរដឋ
សាថ ប័នសាថ នីយ៍ឆលងកាត់សហរដឋ

Pamela Stephenson
Mary Beth Mello

បុគគលិក NMCOG មាននាទីជាបុគគលិកែផនការៃន NMMPO។ កនុងបនទុកេនះ បុគគលិក NMCOG ចងរកងឯកសារ TIP និងសហការជាមួយសាថ ប័នដៃទេទៀតែដលបេងកើតឱយមាន
NMMPO។ ឯកសារេនះគឺរតូវេធវើេឡើងេដាយចងរកងឯកសារ TIP ពីមុនៗឱយទាន់េពលេវលា េដាយមានការែសវងរកមតិពីសហគមន៍នានាកនុងតំបន់, LRTA, ទាំងសាថ ប័នគមនាគមន៍រដឋនិងសហរដឋ
េហើយនិងសាធារណៈ។ េរកាយពីមានការពិនិតយេមើលកនុងតំបន់និងជាសាធារណៈ ឯកសារេនះនឹងរតូវេគដាក់ជូនេទៅ NMMPO េដើមបីសុំឱយមានការជួយគាំរទ។
ទំ នា ក់ ទំ ន ងរវាង TIP និ ង RTP េហើ យ និ ង ដំ េណើ រ ការចាត់ ែចងការកកសទះ
ែផនការណ៍គមនាគមន៍តំបន់(RTP) ៃនមីដតលេសកស៍ខាងេជើង MPO 2016 – 2040 រគបដណត ប់រយៈេពលយា៉ ងេហាចណាស់ចំនួនៃមភឆានំ េហើយរតូវែតេធវើឱយទាន់សម័យជាេរៀងរាល់បួនឆានំមតង។
េគាលេដៅនិងេគាលការណ៍ៃនការដឹកជញជូនទាំងអស់ដូចបានបញាជ ក់កនុងែផនការណ៍ ធានាថា គំេរាងការដាច់េដាយែឡកពីគានរតូវេគគិតបញចូលេនៅកនុងន័យៃនការបេងកើតេគាលេដៅការអនុវតតន៍កនុងភូមិភាគដូចបានចាត់តាំង
េដាយនីតិរបតិបតតិ MAP-21។ តំបន់ករ៏ កសាផងែដរនូវដំេណើរការចាត់ែចងពីភាពគាំងសទះ េដើមបីតាមសេងកតេមើលនូវសាថ នភាពៃនការរបរពឹតតេទៅេនៅកនុងរបព័នឋគមនាគមន៍។
TIP សំរួលឱយមានការទទួលថវិកាជាចាំបាច់េដើមបីផាលស់បតូរេគាលនេយាបាយនិងេគាលេដៅែផនការណ៍េនៅកនុងតំ ណាក់ចុងេរកាយៃនេរគាងការ និងពិភាកសាពីបញាហ ភាពគាំងសទះែដលរតូវេគសិកសារកេឃើញតាមដំេណើរ
ការចាត់ែចងភាពគាំងសទះ។ េរគាងការ TIP រតូវេគទាញេចញផាទល់ពីែផនការណ៍។ េលើសពីការទាញេចញេដាយផាទល់ពីែផនការណ៍ េរគាងការអាចបានមកពីការសិកសាពិេសស ដូចជាការសិកសារចករេបៀងនិងការ
សិកសាពីភាពប៉ះទងគិចេដាយចរាចរណ៍។ ភាគខលះៃនការដឹកជញជូនកនុង TIP អាចផទុកផងែដរនូវឧបករណ៍ធនធានសំរាប់ការផាលស់បតូរជារបចាំរបស់េរគាងការ។
ការែកែរប /ការែកតរមូ វ TIP
េដាយែផអកេលើទមាលប់ពហុឆានំរបស់ TIP េគសងឃឹមថា វារបែហលជាមានេសចកតីរតូវការេដើមបីែកឯកសារឱយបានញឹកញាប់ជាងការអនុវតតន៍របចាំឆានំ។ េដើមបីកាត់បនថយនូវភាពមានកំណត់េលើេរគាងការកមមវិធី TIP
ែដលមានការគាំរទមានខកំណត់ែដលទទួលសាគ ល់េដាយ NMMPO ែដលអនុញាញតមានការផាលស់ែផនករដឋបាលតិចតួចែដលអាចេធវើេទៅបានេដាយមិនបាច់មានសកមមភាពរបស់ MPO ជាផលូវការ។ ការផាលស់បតូ
របនតិចបនតួចេនាះអាចរួមទាំងសកមមភាពដូចជាការបតូរគេរមាងការពីសារេពើពនឋឆាន្ ំ FY ‘17 េទៅ FY ’16 និងអាចសំេរចតាមការបានយល់រពមេនៅេពលែដលមានការែកែរបខាងែផនករដឋបាល។ ការផាលស់បតូរធំៗ
ដូចជាការបែនថមឫការលប់េចាលគេរមាងការណាមួយរតូវមានការយល់រពមពី MPO តាមរយៈដំេណើរវិេសាធនកមម។ បទបញាជ េផសងៗពីែផនការណ៍ដឹកជញជូនទូទាំងរដឋនិងទីរកុងចាត់ទុកវិេសាធនកមមថា "...ជា
របេភទៃនការែកែរបចំេពាះែផនការណ៍ដឹកជញជូនផលូវឆាងយតាមតំបន់ឫទូទាំងរដឋ, TIP, ឫSTIP ែដលសំខាន់រគប់រគាន់េដើមបីតរមូវឱយសាធារណៈេធវើការពិនិតយេមើលនិងឱយេយាបល់, បងាហញពីកំរឹតសារេពើរពនឋ ឫក៏
ការសេរមចែដលសមរសបគាន"។
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បញជី គ េរមាងការ TIP
តារាង 1: ផលូវជាតិកងនុ NMMPO គេរមាងការ TIP, 2016-2019
គេរមាងការ
សហគមន៍
របេភទៃនគេរមាងការ
#
Billerica
Westford
Chelmsford
Bedford/Billerica/
Burlington
Lowell
Westford
Lowell
Westford
Lowell
Dracut
Chelmsford
Chelmsford
Billerica

601426 សាថ បនាេឡើងវិញនូវផលូវ Allen Rd
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវគាន ផលូវ Rte 110 និងផលូវ Tadmuck
607251 Rd
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍េនៅផលូវ
607401 Rte 110 និងផលូវ I-495
េធវើឱយរបេសើរេឡើងផលូវ
29492 Middlesex Turnpike
606189 េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវគានចំនួន 4 តាមផលូវ Rt. 38
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍និងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Rte 40 និង
608036 Oak Hill Rd
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Gorham St. និង
604694 Lowell Connector
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍និងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់Rte 40 និង
608037 Dunstable Rd
605966 រកាលៃផទផលូវ VFW Highway
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវ Nashua Road និងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ
េនៅពយួរទុក រតង់ Lakeview Ave
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់
េនៅពយួរទុក Rte 129 និង Riverneck Rd
607421 តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍េនៅរតង់ I-495 និង Rte 4
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Rte 3A/Allen Rd,
608181 ដំណាក់ទី II
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ការពយាករ
តៃមល

សាថ នភាពរចនា

ពិនទុ
TEC

ឆានំ TIP

$6,688,616

100%

5.52

20152016

$3,200,000 pre 25%

6.5

2016

$1,219,400 pre 25%

5.82

2017

$1,000,000

75%

7.5

2017

$2,745,600

pre 25%

6.25

2017

$1,456,000

pre 25%

6.77

2017

$1,560,000

pre 25%

5.72

2017

$1,730,560 pre 25%
$6,219,200 pre 25%

6.27
5.5

2018
2018

pre 25%

-

2019

$1,768,000 Pre 25%

-

2019

$2,313,835

$710,750

pre 25%

4.85

2019

$3,037,133

pre 25%

5.9

2019
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តារាង 2: អាជាញ ធរដឹ ក ជញជូ ន តំ ប ន់ ទី រកុ ង ឡូ វ៍ LRTA - បញជី គ េរមាងការ TIP 2016-2019
កមមវិធី FTA

របេភទៃនគេរមាងការ

តៃមលកមមវធិ ី
2016

2017

2018

2019

5307
ការសាងសង់; មជឈមណឌ លដឹកជញជូន Gallagher; មនទីរ Reno

$1,027,253

សាងសង់: ផលូវសំរាប់អនកេដើរមជឈមណឌ លដឹកជញជូន Gallagher
បតូររថយនតរកុង(6) េរបើមា៉សុ៑ត
ទិញ-េរគឿងបនាលស់
ការជួសជល់ការពារ
ជំនួយកនុងការរបតិបតតិការ

$403,000
$2,500,000
$130,000
$1,348,050
$7,544,264

ទិញ-បតូរៈ រថយនតែវនតាមជួសជល់តាមផលូវ
ទទួលយករថយនតផតល់ការគាំរទ
E & D : ផលូវសំរាប់អនកេដើរមជឈមណឌ លដឹកជញជូន Gallagher
E & D : ផលូវសំរាប់អនកេដើរមជឈមណឌ លដឹកជញជូន Gallagher
លាបថានំរគបពីេលើនិងគូសរកឡាេនៅសាថ នីយ៍ចតរថយនតរកុង
ការជួសជល់មជឈមណឌ លដឹកជញជូន Gallagher E&D ជាថមីេឡើងវិញ
េរគាងការណ៍ដឹកជញជូនរយៈេពលខលី
ទិញរថយនតរកុងបនាលស់របែវង 30FT ែដលេរបើមា៉សុ៑ត
ទិញរបស់របរែថទាំCAP (ឧបករណ៍ IT)
ទិញេរគឿងបនាលស់សំរាប់រថយនតរកុងរបែវង 35FT ែដលេរបើមា៉សុ៑ត
ដៃទេទៀតមិនពាក់ព័នឋនឹងសហរដឋ
ជួសជល់/សង់ជាថមីរនូវថយនតរកុងរបែវង 30 Ft
ទិញរបស់របរែថទាំCAP (ឧបករណ៍ IT)
បតូរអាគុយសំរាប់រថយនតរកុង Hybrid និងេរបើអគគិសនី
ទិញរបស់របរែថទាំCAP

$180,000
$70,000
$200,000
$110,000
$400,000
$100,000
$100,000

$130,000
$100,000
$100,000
$1,353,050 $7,855,549 $1,685,063
$7,696,973
$7,671,665
$95,000
$35,000

$100,000
$5,100,000
$10,000

$100,000

$100,000

$3,165,000
$50,000
$95,000

$10,000
$95,000
$50,000

$10,000
$47,500

ការចូ ល រួ ម ជាសាធារណៈ
កមមវិធីេធវើឱយវិស័យគមនាគមន៍បានរបេសើរេឡើង TIP េនៅកនុងNMMPO, 2016-2019, អនុេលាមនឹងេរគាងការណ៍ចូលរួមជាសាធារណៈេនៅមីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើងនិងមារតា23 CFR វគគ
450.324 និង 310 CMR 60.03(6)h ែដលតំរូវឱយផតល់ឱកាសរគប់រគាន់ដល់សាធារណៈពិនិតយេមើលនិងបេញចញេយាបល់កនុងេពលសាថ បនាTIP។ វគគ450.316(b) បានបញាជ ក់ថា
គំនូសេរពៀងសំរាប់កមមវិធីចូលរួមជាសាធារណៈ MPO ធានានូវការចូលរួមជាសាធារណៈកនុង TIP និងឯកសារគាំរទទាំងឡាយតាមរយៈការជូនដំណឹងជាសាធារណៈនូវសភាពែដល TIP មានេទៅបាន
េដាយមានការេគារពចំេពាះសិទិធមហាជនកនុងការពិនិតយេមើលឯកសារនិងការផតល់មតិ េហើយនិងផតល់ឱកាសដល់៣០ៃថងសំរាប់មហាជនេដើមបីពិនិតយេមើលនិងផតល់មតិ មុនេពលេធវើការសំេរច TIP េដាយ MPO។
សំរាប់ព៌តមានបែនថមេទៀត ចូរទាក់ទងៈ Justin Howard, អនករគប់រគងកមមវិធីគមនាគមន៍, NMCOG, (978) 454-8021 ឫ jhoward@nmcog.org
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រកសួងែផនការណ៍រកុង
មីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើង
កមម វិ ធី កា រងារែផនការណ៍ រួ ម គាន FFY 2016 ‐ បទសេងខ ប របស់ នា យករបតិ ប តតិ
ទិ ដឋ ភា ពទូ េទៅ
កមមវិធីការងារែផនការណ៍រួមគាន (UPWP) ពិព៌ណនា កនុងឯកសារែតមួយ នូវគមនាគមន៍និងសកមមភាពេរគាងការណ៍គាំរទទាំងអស់រតូវអនុវតតេដាយរកសួងេរគាងការណ៍រកុងមីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើង
(NMMPO) សំរាប់កមមវិធីរយៈេពលពីៃថងទី១ ែខតុលា ឆានំ២០១៥ ដល់ៃថងទី៣០ ែខកញាញ ឆានំ២០១៦ (ជាសារេពើពនឋឆានំ២០១៦)។ UPWP រតូវរកសួងគមនាគមន៍សហរដឋអាេមរិក
(USDOT) តរមូវជាមូលដាឋនសំរាប់ជំនួយថវិកាទាំងអស់ពីសហរដឋសំរាប់េរគាងការណ៍ដឹកជញជូនរបស់សាថប័នរដឋ, រកុង និងតាមតំបន់ េហើយរតូវេគសំេរចជាេរៀងរាល់ឆានំ។ ថវិកាេផសងៗសំរាប់េរគាង
ការណ៍ដឹកជញជូនបានមកពីសាថប័នដៃទេទៀតែដលេនៅេរកាម USDOT សំរាប់ការេដាះរសាយនិមួយៗ ជាមួយរេបៀបដឹកជញជូនលកខណៈបុគគលដូចជាផលូវជាតិ, សាថ នីយ៍ឆលងកាត់ធំៗ និងេបនចតកង់និងអនក
ដំេណើរ, េហើយនិងមកពី MassDOT។ UPWP ផតល់វិធីេដើមីបសរមបសរមួលនូវការេរៀបចំសកមមភាពខុសគានដៃទជាេរចើន េដើមបីេឆលើយតបេទៅនឹងការបារមភណ៍កនុងការេរៀបចំដឹកជញជូនតាមរយៈកមមវិធី
ែផនការណ៍ដ៏ទូលំទូលាយ, េមាលះេហើយមានការគាំរទដល់“3-C” (ទលំទូលាយ, សហរបតិបតតិការ, បនតេទៅមុខេទៀត) ដំេណើរការេរៀបចំការដឹកជញជូន។
UPWP ពិព៌ណនាសកមមភាពនិងការសិកសាេរគាងការណ៍ែដលេផាតតេលើបញាហ ផលូវជាតិនិងសាថ នីយ៍ឆលងកាត់េផសងៗពីគានមួយចំនួន។ ការងារេលើេរគាងការណ៍និមួយៗរតូវបានេគកំណត់រួចេហើយ, ថវិការតូវបាន
េគគិតទុក, ភារៈកិចចរតូវបានេគចាត់តាំងេទៅសាថ ប័នពិតរបាកដណាមួយ េហើយរបពភៃនថវិកាក៏រតូវេគបងាហញែដរ។ ដូេចនះេហើយ កតាតៃនសារៈសំខាន់ទូទាំងតំបន់ទាំងអស់ទាក់ទងេទៅនឹងដំេណើរៃនេរគាងការណ៍
ដឹកជញជូនសំរាប់រយៈេពលែវងនិងខលីសំរាប់តំបន់មីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើងអាចរតូវេគរកេឃើញេនៅកនុង UPWP។
គេរមាងការែដលរតូ វ េគេរគាងទុ ក កនុ ងកមម វ ិធី កា រងារែផនការណ៍ រ ម
ួ គាន
ឯកសារ UPWP របស់ NMMPO មានភារៈកិចចនិងសកមមភាពដូចតេទៅៈ
1. ការចាត់ែចងនិងគាំៃនរទដំេណើរេរគាងការនិងសកមម ភាពការបញាចក់
ការចាត់ែចងៃនដំេណើរការ 3C

ភារៈកិចចេនះផតល់នូវធនធានសំរាប់ការរគប់រគងនិងរដឋបាលៃនកមមវិធីនិងកិចចសនយាេលើការដឹកជញជូនរបស់ NMMPO។

កមមវិធកាី រងារ រួមគាន

ធនធានែដលរតូវបានេគចំណាយេលើកិចចការេនះេរសាបេលើការេរតៀមៃនកមមវិធីកិចចការដឹកជញជូនរបចាំឆានំកនុងតំបន់េនះ។

ការចូលរួមជាសាធារណៈ

ភារៈកិចចរួមបញចូលទាំងសកមមភាពែដលពាក់ព័នឋជាសាធារណៈទាក់ទងេទៅនឹងការអនុវតតន៍ែផនការណ៍ការចូលរួមជាសាធារណៈេនៅកនុងតំបន់។

កមមវិធេី ធវឱើ យរបេសើរេឡើងវិសយ័ គមនាគមន៍

ធនធានែដលរតូវបានេគផតល់តាមរយៈកិចចការេនះរតូវេគចំណាយេលើការអភិវឌឍន៍និងែថរកសាកមមវិធីេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិស័យគមនាគមន៍(TIP).
TIP រាយេឈាម ះេរគាងការណ៍ដឹកជញជូនកនុងតំបន់ទាំងអស់ែដលរតូវេគគិតថានឹងទទួលថវិកាពីសហរដឋកនុងរយៈេពលបួនឆានំខាងមុខេនះ។

សំណូមពរឱយជួយផតល់ថវិកាទូទាំងរដឋ

ភារៈកិចចេនះអនុញាញតឱយបុគគលិក NMMPO ជួយដល់សហគមន៍ជិតខាងកនុងតំបន់កនុងការដាក់ពាកយសុំថវិកាជារបាក់សំរាប់រដឋនិងសហរដឋ
េដាយបេងកើនេលបឿនការងារេនាះនិងបញាជ ក់ពីសារៈសំខាន់កនុងរកុងនិងតំបន់។

មាតិកាទី VI & យុតធតិ មបរិសាថន

ភារៈកិចចេនះរតូវេគេផាតតេទៅេលើការេរតៀមតាមរបាយការណ៍មាតិកាទីVI កនុងតំបន់ និងែផនការណ៍ LEP េហើយនិងផតល់ថវិកាដល់រកុមវិភាគ
EJ ចំេពាះេរគាងការងារែដលមាន TIP និងែផនការណ៍ដឹកជញជូនតាមតំបន់

ការជួយជាបេចចកេទសកនងុ តំបន់

ភារៈកិចចេនះអនុញាញតឱយបុគគលិក NMMPO ផតល់ការជួយជាបេចចកេទសដល់សហគមន៍ជិតខាងអារស័យតាមេសចកតីរតូវការ។

2. ការជួយែផនកបេចច កេទសនិងការរបមូ លទិននន័យ
ធនធានែដលរតូវេគែចកចាយតាមរយៈភារៈកិចចេនះអនុញាញតឱយបុគគលិក NMMPO របែមលរបមូលនិងវិភាគការរាប់
ការរាប់ចរាចរណ៍
ចរាចរណ៍ជាង១០០កែនលងកនុងតំបន់កនុងឆានំនិមួយៗ។
ភារៈកិចចេនះរតូវេផាតតេលើការេរតៀមែផនទីនិងរកាហវសំរាប់ការសិកសានិងកមមវិធីទាំងអស់ែដលរតូវបានេគេធវើេឡើងែដលជាែផនកមួយៃន
GIS
កមមវិធីដឹកជញជូនកនុងតំបន់។
ការរបមូលទិនននយ័ និងការវិភាគ
ការរគប់រគងែផនកចិេញចមើ ផលវូ កនុងតំបន់
គំរែូ ដលរតូវការកនុងការេធវើដេំ ណើរកនុងតំបន់
ការឃាល ំេមើលរបព័នធអនុវតតេនៅសាថ នីយឆ៍ លងកាត់

ភារៈកិចចេនះឃុំរគងការរបមូលនិងវិភាគទិននន័យែដលេគរតូវការសំរាប់អនុវតតកមមវិធីែផនការណ៍ដឹកជញជូនកនុងតំបន់។
កនុងភារៈកិចចេនះ បុគគលិក NMMPO តាមសេងកតេមើលសាថ នភាពចិេញចើមផលូវកនុងតំបន់ែដលអាចមានសិទិធទទួលជំនួយពី
របព័នធផលូវថនល់សហរដឋ។
ភារៈកិចចេនះអនុញាញតឱយបុគគលិក NMMPO ជួយ MassDOT កនុងការជួសជល់ឱយទាន់សម័យនិងែថរកសាគំរូែដល
រតូវការកនុងការេធវើដំេណើរទូទាំងរដឋ។
ភារៈកិចចេនះពាក់ព័នធេទៅនឹការរបមូលនិងវិភាគទិននន័យទាក់ទងេទៅនឹងការអនុវតតន៍ៃនរបព័នធមណឌ លឫសាថ នីយ៍ឆលងកាត់េនៅកនុងតំបន់។

3. ការសិកសាពីការដឹកជញជន
ូ ពិេសស
កិចចការកនុងភារៈកិចចេនះនឹងរួមបញចូលនូវការសិកសាមួយៃនសាថ នភាពចលនាចរាចរណ៍តាមដងផលូវ Steadman Street
ការរបមាណេមើលចរាចរណ៍និងសុវតថភាិ ពកនុងតំបន់ជិតខាង
កនុងទីរកុងឡូវ៍និង Chelmsford និងតាមបេណាតយផលូវ Golden Cove Road កនុង
Chelmsford
Chelmsford.
កមមវិធសី វុ តថភាិ ពចរាចរណ៍

ភារៈកិចចេនះនឹងរួមបញចូលទាំងការវិភាគទិននន័យេរគាះថានក់រថយនត បងាហញពីកែនលងែដលមានរថយនតេរគាះថានក់េរចើន និងការអនុវតត
ន៍នូវការេធវើសវនកមមេលើសុវតថិភាពតាមផលូវេដើមបីបងាហញញពីដំេណាះរសាយែដលេឆលើយតបនូវបញាហ សុវតថិភាពចរាចរណ៍។

ការរគប់រគងេលើភាពកកសទះ /កែនលងជាកដបកនងុ តំបន់។

ភារៈកិចចេនះរួមបញចូលទាំងការសេងកតេមើលៃនេពលេវលាេធវើដំេណើរតាមផលូវមមាញឹក ការសិកសាពីភាពមមាញឹកៃនកែនលងចូលចត
និងជិះរថយនតកនុងតំបន់ និងការវិភាគេលើផលូវសំរាប់េរបើរបាស់េទៅសាថ នីយ៍ឆលងកាត់។

សរមបសរមួលឱយមានេសវាកមមមនុសសសំរាប់ែផនការគមនាគមន៍

ភារៈកិចចេនះរគបដណត ប់េលើការអភិវឌឍន៍ និងការេធវើឱយទាន់សម័យរបចាំឆានំនូវែផនការគមនាគមន៍ែដលសរមបសរមួលេដាយេសវា
កមមមនុសស។

ការែវកបងាហញពីភាពប៉ះទងគចិ ៃនការផាលស់បតូរ អាកាសធាតុ និងការវិភាគការ
បំភាយ GHG

ភារៈកិចចេនះេផាតតេទៅេលើការធានាថា គេរមាងការណ៍ដឹកជញជូននានារតូវដូចគាននឹងរចនា ITS តំបន់បស់សតន់
(Boston)។
ធនធានែដលរតូវបានេគផតល់តាមភារៈកិចចេនះរតូវទុកេរបើរបាស់សំរាប់ការប៉ះទងគិចៃនគុណភាពអាកាសនិងការផាលស់បតូរអាកាស
ធាតុកនុងកមមវិធីនិងេរគាងការណ៍ដឹកជញជូនកនុងតំបន់។

សនតសិ ខុ និងសុវតថភាិ ពការដឹកជញជនូ

ភារៈកិចចេនះគឺសំរាប់េផាតតេលើសកមមភាពែដលធានាថា របព័នធដឹកជញជូនកនុងតំបន់េនៅែតមានសុវតថិភាពនិងសនតិសុខ។

ការវាស់ែវងការអនុវតតន៍

ភារៈកិចចេនះរតូវេគេរបើរបាស់េដើមបីតាមសេងកតេមើលនូវការអនុវតតន៍េសវាកមមនិងរបព័នធដឹកជញជូនកនុងតំបន់។

េរគាងការណ៍ដឹកជញជូនទំនញិ

ភារៈកិចចេនះរតូវេគេផាតតេទៅេលើការសិកសានិងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវរបព័នធដឹកជញជូនទំនិញកនុងភូមិភាគ។

ែផនការណ៍សំរាប់អកន ដំេណើរនិងេទាចរកយាន

កិចចការែដលនឹងរតូវបានអនុវតតកនុងភារកិចចេនះរួមបញចូលទាំងការេធវើឱយចប់ៃនេរគាងការណ៍សំរាប់អនកដំេណើរនិងេទាចរកយានេនៅ
កនុងភូមិភាគ។

ការសិកសាការដឹកជញជនូ តាមផលវូ Rte 133 េនៅDracut

ភារៈកិចចេនះេផាតតេទៅេលើការសិកសាសុវតថិភាពនិងចរាចរណ៍ៃនផលូវ Rte 113 កនុង Dracut ឱយបានដិតដល់។

ការចាត់ការទឹកេភលៀង

ភារៈកិចចេនះផតល់នូវធនធានេផសងៗ សំរាប់ការអនុវតថន៍ចាត់ការទឹកេភលៀងឱយបានរបេសើរេឡើងទូទាំងភូមិភាគ។

របព័នគធ មនាគមន៍អចឆរយិ (ITS).

4. ែផនការណ៍ដឹកជញជន
ូ ែដលកំពុងមានដំេណើរេទៅមុខ
ែផនការមណឌ លឆលងកាត់ភមូ ភាិ គ

ភារៈកិចចេនះរួមបញចូលទាំងធនធានែដលេគរតូវការេដើមបីសរមបសរមូលដល់េរគាងការណ៍មណឌ លឆលងកាត់ទូទាំងភូមិភាគ។

ការសិកសាពីការសរមបសរមួលនិងការផតលអា់ ទិភាពកនងុ ការអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច
&ការដឹកជញជនូ

ធនធាននានាែដលរតូវេគែចករំែលកចំេពាះភារកិចចេនះរតូវេគេរបើរបាស់េដើមបីសរមបសរមួលេសចកតីរតូវការការអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចនិង
េហដាឋរចនាសមព័នធគមនាគមន៍ទូទាំងភូមិភាគ។

ភាពរសបគាន របស់ UPWP េដើ មបី ដំ េណើ រ េឆាពះេទៅខាងមុ ខ សំ រា ប់ កា រ រ ីកចំ េ រ ីនតាមនី តិ កា រ
សតវតសទី 21
UPWP រតូវបានេគេរៀបចំកនុងការអនុេលាមតាមបទបញញតតិៃនដំេណើរេឆាពះេទៅខាងមុខសំរាប់ការរីកចំេរីនតាមនីតិការសតវតសទី 21 (MAP-21) និងជាមួយការតរមូវការនានា និងែផនការែណនាំ
ែដលសងកត់កនុងតំបន់មានពាកយសុំថវិកាពីរដឋបាលផលូវជាតិសហរដឋ (FHWA) និងរដឋបាលមណឌ លឆលងកាត់សហរដឋ (FTA)។ MAP-21 បានតរមូវថា MPO ទាំងអស់េលើកេឡើងពីែផនការ
សកមមភាពេផសងៗ តាមរយៈដំេណើរែផនការដឹកជញជូនដ៏ទូលំទូលាយ, កិចចសហរបតិបតតិការ, និងកំពុងដំេណើរការេទៅមុខេទៀត (3-C)។

សំរាប់ព៌តមានបែនថម សូមេមតាតទាក់ទងៈ
Justin Howard
អនករគប់រគងកមមវិធីដឹកជញជូន
រកុមរបឹកសារដឋតំបន់មីដតលេសកស៍ខាងេជើង
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បទសេងខ ប របស់ នា យករបតិ ប តតិ ទា ក់ ទ ងនឹ ង ែផនការគមនាគមន៍ ភូ មិ ភា គ
ទិ ដឋ ភា ពទូ េទៅ
ែផនការណ៍ដឹកជញជូនកនុងតំបន់មីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើង(RTP) កំណត់ទិសេដៅសរមាប់របព័នធដឹកជញជូនកនុងភូមិភាគ េហើយបំេពញតួនាទីជារកបខ័ណឌសំរាប់ការបណាតក់ទុនេទៅអនាគតេលើផលូវជាតិ, សាព ន,
ការដឹកជញជូនជាសាធារណៈ, ផលូវនិងផលូវលំសំរាប់អនកជិះកង់និងអនកេដើរ េហើយនិងេរគាងការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវការដឹកជញជូនទាក់ទងនឹងគុណភាពខយល់អាកាស។ RTP វាយតៃមលសមតថភាព, េសចកតីរតូវការ,
េគាលេដៅេរគាងការរបព័នធដឹកជញជូនែដលមានសពវៃថង និងបញចូលអនុសាសន៍េដើមបីឱយបានជួបនូវេសចកតីរតូវការទាំងេនាះរហូតដល់ឆានំ 2040។
ែផនការណ៍ដឹកជញជូនរបចាំភូមិភាគេនះគឺជាឯកសារបញាជ ក់មួយកនុងចំេណាមឯកសារបីែដលសហរដឋរតូវការ ែដលសាថ ប័នែផនការណ៍រកុងមីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើង(NMMPO) រតូវែតអភិវឌឍនិងែថរ
កសា។ ឯកសារគនលឹះដៃទេទៀតរួមមាន កមមវិធីេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិស័យដឹកជញជូន និងកមមវិធីការងារែផនការណ៍រួមគាន។
េគាលេដៅរបស់ RTP គឺៈ




សំេរចកំណត់នូវេសចកតីរតូវការេរគាងការដឹកជញជូនបចចុបបននរបស់របជាពលរដឋ ធុរកិចច និងសាថ ប័នកនុងភូមិភាគកនុងរយៈេពលជិត 25 ឆានំេទៅខាងមុខ។
វាយតៃមលេលើសមតថភាពៃនរបព័នធដឹកជញជូនែដលកំពុងមានសពវៃថងេដើមបីឱយជួបេសចកតីរតូវការេនាះ, និង
កំណត់រកតរមាយុទធសារសតេដាយ មានករមិតេលើឆានំសារេពើពនធែដលបំេពញចេនាលះឱយបានលអបំផុតរវាងសមតថភាពៃនរបព័នធដឹកជញជូនកំពុងែតមាន និងេសចកតីរតូវការដឹកជញជូនបចចុបបនននិងេរគាងទុក។

RTP រតូវបានេគបេងកើតេឡើងេដាយមានការផតល់េយាបល់ពីពលរដឋ, ជំនួញ, និងសាថ ប័នសហគមន៍នានា។ ការជួបេលើកទីមួយែដលសាធារណៈចូលរួមេនាះបានេធវើេឡើងកនុងែខមីនា និងេមសា ឆានំ២០១៥
េដើមបីពិនិតយេមើលនិងរបមូលេយាបល់សំរាប់ឱកាសនិងបញាហ នានាែដលភូមិភាគកំពុងរបឈមមុខ និងេដើមបីពិភាកសាពីសកាកនុពលភាពៃនការដឹកជញជូនជំនួសសំរាប់េដាះរសាយនូវេសចកតីរតូវការែផនកគមនាគមន៍។
ការជួបេលើកទីពីរែដលសាធារណៈចូលរួមេនាះនឹងរតូវេធវើេឡើងកនុងែខមិថុនា និងកកកដា ឆានំ២០១៥ េដើមបីែសវងរកេយាបល់េលើការេរពៀងឯកសារ RTP។
RTP រតូវេគេរៀបចំដូចតេទៅ:
រកបខ័ ណឌ ែផនការណ៍ គ មនាគមន៍ៈ ជំពូកទី១ ពិភាកសាពីេគាលេដៅនិងកមមវតថុសំរាប់មីដដេសកស៍ភូមិភាគខាងេជើង។ េគាលេដៅនិងកមមវតថុឆលុះបញាច ំងនូវកតាតេរគាងការណ៍គមនាគមន៍ចំនួនរបាំបីធំៗ ដូចបានែចងេនៅ
កនុងដំេណើរេឆាពះេទៅមុខសំរាប់ភាពវិវឌឍន៍កនុងសតវតសទី២១ (MAP-21) ែដលបានអនុម័តកាលពីឆានំ២០១២។ វាក៏ បានកំណត់នូវវិធានការអនុវតតន៍ផងែដរ ឫក៏េរបើវិធីតាមសេងកតេមើលកនុងការអនុវតតន៍ៃន
របព័នធដឹកជញជូនតំបន់ េដើមបីវាស់ែវងភាពឈានមុខេឆាពះេទៅការេដាះរសាយេសចកតីរតូវការែដលេគបានដឹងរួចេហើយ។ ការសាទ បសទង់នូវការអនុវតតន៍េលើកេឡើងនូវកតាតដូចតេទៅៈ សុវតថិភាព, សាថ នភាពេហដាឋរចនា
សមព័នធ, ការកាត់បនថយនូវភាពកកសទះនិងការទុកចិតតបានេលើរបព័នធ, ភាពរឹងមាុំខាងេសដឋកិចច, និរនតរភាពបរិសាថននិងការរស់េនៅបាន, និងសមធ៌មកនុងការដឹកជញជូននិងមេធយាបាយងាយរសួល។ ជំពូកទី២ ពិព៌ណ
នាអំពីដំេណើរការចូលរួមជាសាធារណៈែដលរតូវបានេគេរបើកនុងការអភិវឌឍន៍ RTP។ ការជួបជាសាធារណៈ ការសាទ បសទង់មតិ និងព៌តមានសងគមរតូវបានេគរបែមរបមូលេយាបល់ពីពលរដឋទាក់ទងេលើភាព
ចាំបាច់ៃនការដឹកជញជូន និងឱកាសេផសងៗ េនៅកនុងតំបន់។ ជំពូកទី៣ បញាជ ក់ពីតួនាទីរបស់ NMMPO កនុងេគាលនេយាបាយដឹកជញជូន, ែផនការណ៍, និងការេធវើេសចកតីសំេរចកកនុងការបណាតក់ទុន, រួម
បញចូលទាំងរចនាសមព័នធនិងសមាជិកបចចុបបននរបស់ NMMPO ។
របព័ នធ គ មនាគមន៍ ប ចចុ បបនន : ជំពូកទី៤ ពិព៌ណនាអំពីសាថនភាពេសដឋកិចច របជាសារសត េរគាងការែដលកំពុងែតមានជាមួយគាននិងការេរបើរបាស់ដី និងលំនាំេធវើដំេណើរេនៅកនុងភូមិភាគ។ ជំពូក៥ េទៅ ៧ ផតល់នូវ
ទិដឋភាពទូេទៅៃនរបព័នធដឹកជញជូនភូមិភាគតាមែបបបទ រួមទាំងផលូវជាតិនិងសាព ន ការដឹកជញជូនជាសាធារណៈ ការជិះេទាចរក យាននិងការេដើរ។ របព័នធគមនាគមន៍អចឆរិយ(ITS) ែដលបានផតួចេផតើមេឡើងទូទាំង
ភូមិភាគក៏បានរតូវេគយកមកពិភាកសាផងែដរ។
ជំពូក៨ ផតល់ព៌តមានពីការពិចារណាែផនកសុវតថិភាពនិងសនតិសុខៃនការដឹកជញជូនេនៅកនុងភូមិភាគ។ ដំេណើរការចាត់ែចងពីការកកសទះរតូវេគេលើកេឡើងកនុងជំពួក៩ ជាមេធយាបាយមួយេដើមបីផតល់នូវឧបករណ៍ជាក់ែសត
ងេដើមបីបងាហញនិងអនុវតតយុទធសារសតនានាែដលជួយែកលំអដល់ការចល័តរបស់មនុសសនិងរបស់របរ។ ជំពូកេនះសងកត់ធងន់េលើការរបសានទាក់ទងកនុងតំបន់ និងដំេណាះរសាយទូទាំងភូមិភាគែដលេលើកេឡើងពី
របភពកកសទះែដលកំពុងមាននិងេទៅអនាគតែដលអាចបណាតលឱយការេធវើដំេណើររិតែតពនយាេពលតេទៅេទៀត។
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ឱកាសេលចេឡើ ង និ ង បញាហ នានាកនុ ង ែផនការណ៏ ដឹ ក ជញជូ នៈ ជំពូកទី១០ ដល់ ១៣ និយាយពីរបធានបទៃនែផនការណ៍ដឹកជញជូនែដលកំពុងេលចេឡើងមួយចំនួនែដលនឹងតរមូវឱយមានការេសុើបអេងកតបែនថម
និងវិភាគសារជាថមីកនុងរយៈេពល២៥ឆានំខាងមុខេនះ។ បញាហ ទាំងេនាះមានដូចតេទៅៈ





ចលនាទំនញិ ៈ ឱកាសនិងភាពលំបាកនានាែដលទាក់ទងេទៅនឹងការេធវើឱយការដឹកជញជូនទំនិញេដាយរថយនតដកឹ ទំនិញនិងរថេភលើងមានភាពរបេសើរេឡើងក៏រតូវបានេគពិភាកសា។
ការអភិវឌឍន៍េសដឋកចិ ៈច ទិដឋភាពទូេទៅៃនេរគាងការអភិវឌឍន៍សំខាន់ៗ តាមតំបន់ និងេហដាឋរចនាសមព័នធដឹកជញជូនែដលទាក់ទងគានរតូវបានេគេធវើបងាហញែដរ។
និរនតរភាពបរិសាថននិងការរស់េនៅបានៈ ការវិភាគបឋមៃនសកាតនុពលផលប៉ះពាល់ពីបរិសាថនែដលរតូវបានផសារភាជប់ជាមួយនឹងគេរមាងែដលមានេនៅកនុង RTP េនះរតូវបានផដល់ឱយ។
សមធ៌មកនងុ ការដឹកជញជនូ និងមេធយាបាយងាយរសួលៈ ការវាយតៃមលមួយៃនចលនារបជាពលរដឋចំរុះកនុងសងគម និងការវិភាគមួយៃនផលប៉ះពាល់ចលនាបរិសាថនសងគមៃនគេរមាងកនុង RTP
េនះក៏រតូវបានផតល់ជូនែដរ។

អនាគតៃនការដឹ ក ជញជូ នៈ ការតរមូវរបស់សហព័នធបានែចងថា RTP រតូវរួមបញចូលែផនការហិរញញវតថុែដលបងាហញពីរេបៀប ថាេតើអនុសាសន៍អាចរតូវបានេគអនុវតតែផអកេលើការពយាកររបព័នធករមិតៃនការ
ចំណាយនិងចំណូលបានរំពឹងទុកថាសមរមយ។ ការចំណាយែដលគិតទុកជាមួយៃនការអនុវតតន៍កមមវិធីនិងេរគាងការដឹកជញជូន និងរបាក់ចំណូលសហរដឋែដលអាចរតូវេគសងឃឹមថានឹងមានកនុងកំឡុងេពលែដល
រគប់រគងេដាយ RTP មិនរតូវបានេគយកមកពិភាកសាកនុងជំពូក១៤ េទ។ ជំពូក១៥ បងាហញពីេរគាងការអនុសាសន៍នានាេដើមបីេដាះរសាយេសចកតីរតូវការែដលកំពុងមានបចចុបបនននិងេទៅអនាគតែដលអាចអនុវតត
បានេដាយេរបើរបភពហិរញញវតថុែដលបានគិតទុកថាសមរមយនិងអាចមានរហូតដល់ឆានំ២០៤០។ អនុសាសន៍ទាំងេនាះនឹងនាំដល់គេរមាងនិងកមមវិធីដៃទេទៀតែដលេដាះរសាយបានលអបំផុតនូវេសចកតីរតូវការដឹកជញជូន
កនុងភូមិភាគ ខណៈែដលេផាតតេលើការអភិរកសនិងការែថរកសាៃនរបព័នធដឹកជញជូន។ តារាងដូចខាងេនះេរកាមផតល់នូវការេមើលេឃើញេទៅកនុង 5 ឆានំដំបូងៃន RTP និងគំរូៃនឧបសគគែផនកហិរញញវតថុរបស់ខលួន។ គំ
េរាងែដលរតូវបានផដល់អនុសាសន៍េនៅកនុង RTP េនះរតូវែតមានេនៅកនុងេគាលេដៅរំពឹងទុកថានឹងអាចមានបានដល់ MPO មីដតលេសកស៍ភាគខាងេជើងសរមាប់កមមវិធី។
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អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2016-2020
របេភទគំេរាង /
សហគមន៍
េលខគំេរាង #
Bedford/Billerica
Billerica
Billerica
Billerica
Chelmsford
Chelmsford

29492
608181
601426
602945
607401
607421

Chelmsford

ផលូវរបសពវ

Dunstable
Lowell

សាថ បនាជញាជ ំងទប់
606189

Lowell

604694

Lowell
Lowell

605966
607885

Lowell

607752
រចករេបៀង

Tewksbury
Westford

607251

Westford

608036

Westford
តៃមលកាក់សាមន
េគាលេដៅភូមភាិ គ
ខុសគាន

608037

ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង
េធវើឱយរបេសើរេឡើងផលូវ Middlesex Turnpike
តំណាក់កាល II Allen Rd, ផលូវរបសពវ Route 3A
កសាងផលូវ Allen Rd ឆានំទី 2
តំណាក់កាល I Middlesex Canal
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍េនៅ Rte 110 និង I-495
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍េនៅ I-495 និង Rte 4
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Billerica Rd (Rt. 129) និង
Riverneck Rd
សាថ បនាជញាជ ំងទប់តំណាក់កាលទី II
Route 113
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ៤ ៃនផលូវ Rt. 38

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*

េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Gorham St. និង Lowell Connector
រកាលផលូវ VFW Highway (រួមទាំងតំណាក់កាលទី II ៃនផលូវ
Pawtucket Falls គំេរាងកែនលងសេងកតេមើល)
គំេរាងកែនលងសេងកតេមើល Pawtucket Falls
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ VFW និង Aiken និង Rte 113 និង
Mammoth
ដងផលូវ Route 38 និងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ តំណាក់កាល I
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Rte 110 និង Tadmuck Rd
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍ និងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Rte 40 និង
Oak Hill Rd
តេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍ និងេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Rte 40 និង
Dunstable Rd

$1,560,000

$1,000,000
$3,037,133
$2,976,437
$3,694,123
$1,219,400
$799,497
$2,089,367
$787,405
$2,745,600

$6,219,200
$2,510,921
$996,067
$2,339,717
$3,271,140
$1,456,000
$1,730,560
$38,432,568
$40,185,801
$1,753,233

អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2021-2025
សហគមន៍

របេភទគំេរាង

Billerica
Billerica

េចញពីផលូវធំ
ការសាថ បនាដងផលូវ

Billerica
Chelmsford

ផលូវរបសពវ
ផលូវេចញពីផលូវធំ
សុវតថិភាពនិងការេធវើឱយចរាចរណ៍
របេសើរេឡើង

Chelmsford

ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង
ផលូវកង់ Yankee Doodle, រចនានិងសាថ បនា
សាថ បនាេឡើងវិញនូវផលូវ Route 3A ពីផលូវ Floyd St េទៅ River Rd
េធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Boston Rd/ Glad Valley Dr/
Lexington Rd
Brook Walk Pathway in Chelmsford Center
សុវតថិភាពនិងការេធវើឱយចរាចរណ៍របេសើរេឡើងតាមផលូវ Steadman St/
Golden Cove Road

Regional Transportation Plan

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*
$7,187,012
$6,579,659
$1,423,312
$6,404,903
$1,897,979
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អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង FFY 2021-2025 (ត)
សហគមន៍

របេភទគំេរាង

Chelmsford

ផលូវរបសពវ

Dracut

ការជួសជល់ផលូវសារេឡើងវិញ

Dracut

ផលូវរបសពវ

Dracut
Lowell
Lowell

ផលូវរបសពវ
ផលូវរបសពវ
េភលើងសញាញ

Westford
តៃមលកាក់សាមន
េគាលេដៅកនុងភូមភាិ គ
ខុសគាន

ការជួសជល់ផលូវសារេឡើងវិញ

Northern Middlesex Metropolitan Planning Organization
ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវេនៅ Concord Rd/ Parker Rd/ និង
Boston Rd
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងផលូវNashua Rd េនៅចេនាលះផលូវ Lakeview និងរពំរបទល់រកុង
Tyngsborough
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវេនៅ Lakeview Avenue និង
Mammoth Rd - េធវើឱយេភលើងសញាញ បានរបេសើរេឡើង និងេរៀបចំសារជាថមីវិញនូវវិធីសារសត
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវេនៅ Route 113 (Pleasant St) រតង់
Route 38 (Bridge St) េនៅ Aiken Avenue
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិញនូវផលូវរបសពវWestford St. និង Wilder
ការតេមលើងេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍រចកេចញចូល I -495 េនៅផលូវ Woburn St
ការជួសជល់ផលូវសារេឡើងវិញនូវផលូវ Main Street ចេនាលះផលូវ Depot Street និង
Tadmuck Rd

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*
$1,423,312
$6,053,286
$2,846,624
$1,915,997
$426,994
$2,134,968
$3,421,423
$41,715,467
$42,298,641
$583,174

អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2026-2030
សហគមន៍
Chelmsford
Chelmsford
Chelmsford/
Lowell
Dracut
Dracut

របេភទគំេរាង

ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*

ចិេញចើមផលូវ
ការជួសជល់សារេឡើងវិញ
សុវតថិភាពនិងការេធវើឱយរប
េសើរេឡើងវិញ
េភលើងចរាចរណ៍
ផលូវរបសពវ

តេមលើង/េធវើឱយបានរបេសើរេឡើងនូវចិេញចើមផលូវេនៅផលូវ Billerica Road (Rt. 129)
ការជួសជល់សារេឡើងវិញនូវផលូវ Westford Street

$1,316,074
$1,308,536

Dracut

ផលូវរបសពវ

Lowell
Lowell

េភលើងចរាចរណ៍
េភលើងចរាចរណ៍

Lowell
Lowell/
Tewksbury/
Billerica
Pepperell
Pepperell

ផលូវរបសពវ
ការេធវើឱយរប េសើរេឡើងនូវ
រចករេបៀង
ការសាងសង់ផលូវេឡើងវិញ
សវតថិភាពនិងេធវើឱយ
ចរាចរណ៍របេសើរេឡើង

សុវតថិភាពនិងការេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិញដំេណើរការចរាចរណ៍េនៅ Drum Hill Rd/
Wood St
េភលើងចរាចរណ៍េនៅ Loon Hill Rd. និងBroadway Rd.
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិញផលូវរបសពវនូវផលូវ Pleasant St និង Lakeview Ave.
េភលើងចរាចរណ៍និងការេធវើឱយរបេសើរេឡើងវិញផលូវរបសពវRte 113 (Pleasant St)
រតង់ Hildreth St
េធវើឱយទាន់សម័យនូវបេងាគលេរគឿងេភលើង/តេភលើងសញាញ ចរាចរណ៍ឱយរគប់កែនលង CBD
ការសរមបសរមួលរចករេបៀង Dutton St.
ផលូវ Central St./Middlesex St., Appleton /Gorham,
Central /Church St. ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ

$3,078,908
$3,386,799
$2,771,017
$1,539,454
$9,236,724
$108,057
$108,057

ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវតាមដងថនល់ Woburn St/Billerica Ave រួម
បញចូលទាំងចិេញចើមផលូវនិងសញាញ សំគាល់ចិេញចើមផលូវ 1.75 ៃមល៍
ការសាងសង់ផលូវេឡើងវិញ Route 113 (Townsend St)

$2,960,489
$4,995,221

ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវចរាចរណ៍និងសុវតថិភាពកនុង Railroad Square

$3,463,353
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Northern Middlesex Metropolitan Planning Organization
អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2026-2030 (cont’d)
សហគមន៍
Tewksbury
Tewksbury
Tewksbury
Tyngsborough
Westford
Westford
តៃមលកាក់សាមន
េគាលេដៅកនុងភូមភាិ គ
ភាពខុសគាន

របេភទគំេរាង
ការេធវើឱយរប េសើរេឡើងនូវ
រចករេបៀង
ការេធវើឱយរប េសើរេឡើងនូវ
រចករេបៀង
ផលូវរបសពវ
ការេធវើឱយរប េសើរេឡើងនូវ
រចករេបៀង
Westford
Town Center
ផលូវរបសពវ

ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*

ផលូវ Route 38 និងការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវតំណាក់កាលទី III

$4,502,359

ផលវូ Route 38 និងការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវតំណាក់កាលទី II
ការសាងសង់និងការជួលជល់េភលើងចរាចរណ៍េឡើងវិញេនៅផលូវ Route 133 រតង់
River Rd

$3,202,064

ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវ Sherburne Avenue

$4,618,362

ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវទីរបជុំជនរកុង Westford
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ Rte 225/Carlisle Rd

$3,330,147
$1,800,944
$52,765,570
$52,856,555
$90,985

$1,039,006

អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2031-2035
សហគមន៍

របេភទគំេរាង

Chelmsford
Chelmsford
Chelmsford

ផលូវរចករេបៀង
Vinal Square
សាព ន

Dracut

ផលូវរបសពវ

Dracut

ផលូវរបសពវ

Dracut

ផលូវរបសពវ

Dracut
Dunstable

ផលូវរបសពវ
ចិេញចើមផលូវ

Lowell

ផលូវរបសពវ

Lowell
Lowell

ផលូវរបសពវ
សាព ន

Lowell

ផលូវរបសពវ

Lowell

េភលើងសញាញ

Tewksbury

ផលូវរបសពវ

Westford

ការជួសជល់ផលូវេឡើងវិញ

ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*

ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវចរាចរណ៍និងសុវតថិភាពតាមដងផលូវ Littleton Road
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវេសាភណភាពដងផលូវមតុំ Vinal Square
បំពង់លូទឹក Meadowbrook Rd កាត់េលើ Stony Brook

$2,025,817
$936,491
$2,766,019

ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ Pine Valley និង Mammoth Rd
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ Mammoth Rd រតង់ Passaconway
Dr

$1,418,072

េធវើឱយមានរបសិទិធភាពរតង់ផលូវរបសពវ Salem Rd និង Rt. 113
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់
Hildreth St. និង Old Rd.
េរគាងការផលូវ Main Street
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ
Pawtucket St រតង់ School St
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ
Riverside St រតង់ University Ave
ជួសជល់សាពនេនៅផលូវ Broadway St.
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងេនៅឆាងយពីមូលដាឋនតំបន់ Hamilton Canal
ការសរមបសរមួលេភលើងសញាញ រតាម
េបៀងផលូវMerrimack St.
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ
Salem St រតង់ South St
ការជួសជល់ផលូវនិងលូទឹកេឡើងវិញេនៅ
Bridge St

Regional Transportation Plan

$1,363,530
$779,160
$1,053,425
$973,950
$3,038,725
$2,106,849
$1,947,900
$1,843,493
$202,582
$2,106,849
$1,872,981
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អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2031-2035 (ត)
សហគមន៍
របេភទគំេរាង
ពរងីកផលូវ
Westford
ការជួសជល់ផលូវេឡើងវិញ
Westford
ផលូវរបសពវ
Westford

Northern Middlesex Metropolitan Planning Organization
ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*

Westford
Westford

ការជួសជល់ផលូវេឡើងវិញ
សាព ន

ពរងីកផលូវ Route 110
ការជួសជល់ផលូវ Boston Rd េឡើងវិញ
ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងវិញនូវផលូវរបសពវWestford Schools
ការជួសជល់េដាយមានចិេញចើមនូវផលូវ
Plain Rd ពី Oak Hill Rd េទៅ Moore Rd
ការេធវើឱយរបេសើរេឡើងនូវផលូវ Rte 40 - និងលូទឹក Keyes

Westford
Westford
Westford

ការជួសជល់ផលូវេឡើងវិញ
ផលូវរបសពវ
ផលូវរបសពវ

ការជួលជល់េឡើងវិញនូវ Forge Village Rd និងលូទឹក
(Graniteville to Flagg Rd)
ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងវិញនូវផលូវរបសពវ Plain Rd/Depot St
ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងវិញនូវផលូវរបសពវ Rte 225/Griffin Rd

$3,160,274
$2,106,849
$2,106,849

Westford

ផលូវរបសពវ

ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងវិញនូវផលូវរបសពវAbbot Rd/Town Farm Rd

$1,264,110

Westford
តៃមលកាក់សាមន
េគាលេដៅកនុងភូមភាិ គ
ភាពខុសគាន

សញាញ ចរាចរណ៍

ការជួសជល់េភលើងសញាញ េនៅផលូវរបសពវ Rte 27 និង Rte 225

$1,012,908
$59,803,003
$59,850,863
$47,860

$7,491,925
$6,320,548
$4,213,698
$4,213,698
$3,476,301

អនុសាសន៍នានាេលើគំេរាង: FFY 2036-2040
សហគមន៍

Chelmsford

របេភទគំេរាង
ទីរបជុំជន
Chelmsford
ចិេញចើមថនល់េនៅមជឈមណឌ ល
មនុសសចាស់
ចិេញចើមថនល់េនៅផលូវ
Maple St

Dracut

ផលូវរបសពវ

Dracut

ផលូវរបសពវ

Lowell
Tewksbury
តៃមលកាក់សាមន
េគាលេដៅកនុងភូមភាិ គ
ភាពខុសគាន

ផលូវរបសពវ
ផលូវបំែបក Lowell

Chelmsford
Chelmsford

ការពិពណ
៌ នាពីគេំ រាង

ឆានំៃនៃថលេលើការចំណាយ*

ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងនូវសុវតថិភាពអនកជិះកង់និងអនកេដើរេនៅទីរបជុំជន Chelmsford

$422,945

ចិេញចើមថនល់េនៅ Chelmsford ខាងេជើងេនៅមជឈមណឌ លមនុសសចាស់

$740,600

ចិេញចើមថនល់េនៅផលូវ Maple St ជិតសាលា Byam School
ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់ Primrose Hill Rd. និង
New Boston Rd.
ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវរតង់
Crosby Rd, Cross Rd. និង Colburn Rd.
ការេធវើឱយបានរបេសើរេឡើងនូវផលូវរបសពវ Father Morrissette Blvd និង
Cabot St.
ការសាថ បនាផលូវបតូររបសពវេនៅ Lowell

$478,541
$985,886
$710,976
$710,976
$60,387,354
$64,437,277
$64,476,378
$39,101

ឯកសារ RTP ទាំងរសុងអាចមានជូនេនៅ www.nmcog.org. សំរាប់ឯកសារបែនថមេទៀត សូមេមតាតទាក់ទង:
Justin Howard, អនករគប់រគងកមមវិធីដឹកជញជូន, NMCOG, េនៅ 978-454-8021, េលខបនត. 121. ឫ jhoward@nmcog.org
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