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MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KEDUA
PARLIMEN KEEMPAT BELAS

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : YB TUAN KARUPAIYA A/L MUTUSAMI

KAWASAN : PADANG SERAI

TARIKH : 02 JULAI 2019 (SELASA)

SOALAN :

YB TUAN KARUPAIYA A/L MUTUSAMI minta MENTERI KERJA RAYA

menyatakan secara terperinci perkembangan terkini kerja penyelenggaraan

cerun secara kerja pembaikan dan secara kerja pencegahan
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JAWAPAN :

Tuan Yang Di-Pertua,

 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya telah

menerima peruntukan di bawah butiran Belanja Mengurus (B27) sebanyak

RM20 Juta untuk penyenggaraan cerun di Jalan Persekutuan seluruh

Malaysia bagi tahun 2019. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM10 juta

diperuntukkan kepada cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung dan RM10

juta lagi diperuntukkan bagi cerun di Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak &

WP Labuan.

 

Sebanyak RM10 juta telah diagihkan untuk kerja pembaikan di 22 lokasi

cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia yang juga merupakan

kerja sambungan dari tahun 2018. Manakala sebanyak RM10 juta lagi telah

diagihkan bagi kerja-kerja pembaikan cerun untuk 22 lokasi di Jalan

Persekutuan Sabah, Sarawak dan WP Labuan. Jumlah keseluruhan adalah

sebanyak 44 lokasi.

 

Daripada jumlah tersebut, bilangan Arahan Kerja/surat setuju terima yang

telah dikeluarkan sehingga pertengahan Jun 2019, adalah sebanyak 33

lokasi. Baki 11 lokasi melibatkan 9 lokasi di Sabah dan 2 lokasi di Sarawak

yang masih dalam proses perolehan/reka bentuk.

 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, Kementerian Kerja Raya turut

menerima peruntukan melalui Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI II) bagi

pelaksanaan kerja penyenggaraan cerun secara pembaikan (corrective) dan

penyenggaraan pencegahan (preventive) dengan nilai peruntukan sebanyak

RM275.6juta bagi tahun 2019. 

 

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM115.6 juta diperuntukkan bagi kerja

cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung di mana sebanyak RM29.7 juta

diperuntukkan bagi kerja-kerja pengumpulan data, RM85.9 juta bagi kerja

pembaikan dan pencegahan. Sehingga pertengahan Jun 2019, hanya kerja-
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kerja pembaikan cerun yang dilaksanakan terlebih dahulu memandangkan

kerja tersebut lebih kritikal berbanding kerja pencegahan.  Bilangan lokasi

kerja pembaikan di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 137. Arahan

Kerja yang telah dikeluarkan adalah sebanyak 103 dan baki 34 lokasi masih

dalam proses pengeluaran Arahan Kerja. 

 

Manakala bagi Sabah dan Sarawak sebanyak RM10 juta telah diagihkan

untuk pelaksanaan kerja-kerja pembaikan cerun yang melibatkan 7 lokasi di

Sabah dengan peruntukan sebanyak RM7.5 juta di mana sehingga

pertengahan Jun 2019, 5 Arahan Kerja telah dikeluarkan dan 2 lagi dalam

peringkat kelulusan rekabentuk. Bagi Sarawak pula, pelaksanaan kerja-kerja

pembaikan cerun melibatkan 2 lokasi dengan peruntukan sebanyak 2.5 juta

yang masih di peringkat cadangan reka bentuk.

 

Sekian, terima kasih.


