ශ්රී: ලංකා ර ලංගුව
විග ේෂ ලංප්රල ත්ති
රක ලංනිුණ ලංඅධ්යයනයයන ලං2018
ආනයන භාණ්ඩ රේගු පාලනරේ සිට නිදහස් කිරීම සඳහා රේගුව සහ අරනකුත් පාේශවකරුවන් (ශ්රීr ලාකා
වරාය අධිකාරිය(SLPA), දකුණු ආසියානු ප්රරරශශ පේයන්යය(SAGT), ශ්රීr ලාකා ප්රරමිති  ආයයනය(SLSI),
ජාි ක ශාක නිරරෝධායන රසේවය යනාදිය) විසින් ගනු ලබන කාලය නිේණය කිරීම සඳහා ශ්රීr ලාකා රේගුව
විසින් 2018 වේෂරේ දී සිදුකරන ලද කාල නිේණ අධේයන වාේයාව ළිදද්වවන ලදී.
භාණ්ඩ නිශ්කාශනය කිරීමට ගයවන කාලය රවළඳ කටයුතු සඳහා සිදුකරන පිරිවැයට සෘජු බලපෑම්ව
ඇි  කරන බව පැහැදිලිය. ගුවන් රයොටුපල සහ වරාය වලින් ආනයන, අපනයනය හා සාක්රරමනය කරන
භාණ්ඩ, බාධාවකින් රයොරව කඩිනමිතන් නිශ්කාශනය කිරීම නීයේානුකුල රවළඳ කටයුතුවලට වඩාත්
වාසිදායක වන අයර, පැහැදිලිවම ළමගින් රවළඳ පිරිවැය අඩුකිරීම උරදසා සෘජු බලපෑම්ව ඇි  කරනු
ඇය.
ආනයන අපනයන භාණ්ඩ රේගු පාලනරයන් නිශ්කාශනය කිරීම උරදසා ඒ ඒ ආයයන මගින් ගනු ලබන
කාලය මැනීම සඳහා භාවියා කරන කාල නිේණ අධේයනය රලෝක රේගු සාවිධානය විසින් නිේරේශිය,
රලොවම පිිදගත් ක්රරමරශදය්ව වන අයර, ආනයන/අපනයන ක්රිලයාවලිරේ දී ඇි  වන අවහිරයා හඳුනා
ගනිමිතන් කාේය සාධනය ඉහළ නාවාලීරේ ක්රරමරශදය්ව වශරයන් ද හඳුනා රගන ඇය. කාලය, පිරිවැයට
විශාල බලපෑම්ව කරන බව සැලකිල්ලට රගන, රේගුරශ සහ අරනකුත් රේශ සීමාවලදී කටයුතු කරන
ආයයනවල කාේය්වෂමයාවය ඉහළ නැාවීමට අවශේ ක්රිලයාමාේග ගැනීම රමම ක්රරමරශදරේ ප්රරධාන
පරමාේථය රශ.

රලෝක රවළඳ සාවිධානය විසින් හඳුන්වා රදන ලද රවළඳාමට පහසුකේ සැලසීරේ

ගිවිසුම (TFA) 2017 රපබරවාරි මාසරේ දී බලාත්මක වූ අයර ආනයන/අපනයන භාණ්ඩ නිදහස් කිරීරේ
සාමානේ කාලය මැනීම සහ ප්රරකාශයට පත් කිරීම ළම ගිවිසුරේ ළ්ව නිේරේශය්ව රශ. (රවළඳාමට
පහසුකේ සැලසීරේ ගිවිසුරේ 7.6 වගන්ි ය)
2014 වේෂරේ දී සිදුකළ ප්රරථම කාල නිේණ අධේයනරේදී හඳුනාගත් අවහිරයා, 2018 කාල නිේණ
අධේයනයට සමගාීවව නිවැරදි කිරීම රහේතුරවන් ආනයනික/අපනයනික පූේණ බහාලුේ නිෂ්කාශනය
සඳහා සාමානේරයන් ගය වු කාලරේ සැලකිය යුතු අඩුවීම්ව ඇි  බව දැකීම සතුටට කරුණ්ව බව
අි රේක රේගු අධේ්වෂ ජනරාල් (ආදායේ හා රසේවා) සුනිල් ජයරත්න මහයා විසින් ප්රරකාශ කරන ලදී.

ළරසේම අපනයන පහසුකේ සැලසීරේ මධේස්ථානරේ ද සුවිරශේෂි ප්රරගි ය්ව වාේයා වී ඇය. ඔහු යවදුරටත්
සඳහන් කරළේ, රේශ සීමා හරහා සිදුකරන රවළඳ කටයුතු බාධාවකින් රයොරව කරරගන යෑරේ අරමුණ
සාේථක කරගැනීරමහිලා පාේශවකරුවන් වශරයන් කටයුතු කරන රේගුව, අන්යේ ජාි ක රවළඳාමට
සේබන්ධ රවළඳ ආයයන සහ අරනකුත් හවුල්කාර ආයයනවල කැපවීම රේ සඳහා රහේතු වු බවයි.

ආනයනික පූේණ බහාලුේ නිෂ්කාශණ ක්රිලයාවලිය තුළ රේගුව සේබන්ධ වන කටයුතු රකරරහි පමණ්ව
අවධානය රයොමු කරමිතන් 2014 වේෂරේ දී ශ්රීr ලාකා රේගුව විසින් සිය ප්රරථම කාල නිේණ අධේයනය
සිදුකරන ලදී. ආනයනික පූේණ බහාලුේ වරායට පැමිතරණන ස්ථානරේ සිට රේගු පාලනරයන් නිදහස්
කිරීම ද්වවා ගයවන සාමානේ කාලය ආසන්න වශරයන් පැය16 විනාඩි 29 ්ව වන අයර, 2014 වේෂරේ
දත්ය සමඟ සසඳා බැලීරේ දී ළය පැය 11 විනාඩි 31 ක අඩුවීම්ව බවත් ළමගින් සැලකිය යුතු ප්රරගි ය්ව
රපන්නුේ කරන බවත් 2018 කාල නිේණ අධේයනරේ ප්රරි ලල නිරී්වෂණය කිරීරමන් යහවුරු රශ.
රේගු ප්රරකාශන ඉදිරිපත් කිරීරේ ක්රිලයාවලිරේ සිට රේගු පාලනරයන් නිදහස් කිරීම ද්වවා රේගු කටයුතු
සිදුකිරීමට ගයවන සාමානේ කාලය පහය පරිදි රශ. අන්යේජාි ක රවළඳාම පහසු කරලීම සඳහා ආරේභ
කරන ලද විවිධ ක්රිලයාමාේගයන්හි ප්රරි ලලය්ව වශරයන් ළ්ව ළ්ව අාශ විශාල ප්රරගි ය්ව ලබා ඇය.
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උදාසීන

සේපූේණ කාලය
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පැ.28

පූේණ බහාලුේ රයොගය (FCL)
මුහුදු මගින් ආනයනය කරන භාණ්ඩ අසේපුේණ බහාලුේ රයොගය (LCL)
ගුවන් මගින් රගන ළන ආනයන
භාණ්ඩ
අපනයන

අධේයනය
රනොකරන ලදී

පහසුකේ

සැලසීරේ

මිතනි. 9

මිතනි.41

මිතනි.50

පැ.1 මිතනි.14

මිතනි.42

පැ.1 මිතනි. 56

මධේස්ථානය
ගුවන් මගින් රගනයන අපනයන
භාණ්ඩ
රමෝටේ

රකොළඹ

පැ.3 මිතනි.6

පැ.4 මිතනි.10

පැ.7 මිතනි.16

වාහන

හේබන්රයොට
(රකොළඹ සිට
හේබන්රයොටට ගමන්
කරන කාලය හැර)

පැ.5 මිතනි.26

පැ.1 මිතනි.25

පැ.6 මිතනි.51

පැ.11 මිතනි.31

2018 කාල නිේණ අධේයන වාේයාව සඳහා ස්වකීය සහරයෝගය, සුවිරශේෂ කැපවීම හා දායකත්වය
ලබාදුන් බහාලුේ පේයන්ය රමරහයුේකරුවන් (ශ්රීr ලාකා වරාය අධිකාරිය(SLPA), දකුණු ආසියානු ප්රරරශශ
පේයන්යය (SAGT) රකොළඹ ජායේන්යර බහාලුේ පේයන්යය (CICT) යනාදිය), බහාලුේ පරී්වෂා කිරීරේ
පේයන්යයන්හි කළමනාකරුවන් (රේේලයින් I, රේේලයින් II, රෑන්්ව බහාලුේ පේයන්යය) සහ රේශසීමාරශ
රවළඳම සේබන්ධ කටයුතු කරන අරනකුත් රාජේ ආයයන (ශ්රීr ලාකා ප්රරමිති  ආයයනය, ජාි ක ශාක
නිරරෝධායන රසේවය යනාදිය) ආදී සියලුම ආයයන රවය අි රේක රේගු අධේ්වෂ ජනරාල් තුමා සිය
කෘයඥයාවය පළකර ඇි  බව විරශේෂරයන් සඳහන් කළයුතු රශ.

කාල නිේණ අධේයනයන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට කරරගන යාමට ශ්රීr ලාකා රේගුව කටයුතු සේපාදනය කර
ඇය. වඩාත් පරිපූේණ හා ලලදායී ආකාරයට සිදුකිරීමට අරේ්වෂා කරන ශ්රීr ලාකා රේගුරශ ඊළග කාල
නිේණ අධේයනය මගින් භාණ්ඩ නිෂ්කාශණ හා අපනයන කටයුතු වඩාත් කාේය්වෂම කිරීමට මහත්
අත්වැල්ව සපයනු ඇය. ළකී සියලු ප්රරයත්නයන් මගින් විනිවිදභාවරයන් යුත් පරිසරය්ව නිේමාණය කිරීම
සඳහා මාරපත් විවර වනු ඇි  අයර, ළමගින් රාජේ බදු ආදායම ඉහළ නාවමිතන් රවළඳ පිරිවැය අඩුකරමිතන්
රටටත් රවළඳ ප්රරජාවටත් ඉමහත් ප්රරි ලාභ අත්කර රදනු ඇය.
2018 කාල නිේණ අධේයන වාේයාව ශ්රීr ලාකා රේගු රව අ අඩවිරේ
http://www.customs.gov.lk/public/files/ppr/Time_Release_Study_Report_final.pdf සබැඳිය
ඔස්රසේ බාගය කළ හැකිය.
මාධේ විමසීේ :
වැඩි විස්යර සඳහා :
සුනිල් ජයරත්න මහයා,
අි රේක රේගු අධේ්වෂ ජනරාල්
රලෝක රේගු සාවිධානය - කාල නිේණ අධේයන ්වරෂේ්රtරේ රේගු යා්වෂණික හා රමරහයුේ උපරේශක
+ 94 777512213
ඊරේල් - jaysunil123@ymail.com
අචල චන්රෙ7ස්කර මහයා
නිරයෝජේ රේගු අධේ්වෂ
කාල නිේණ අධේයනය - 2018 කණ්ඩායේ නායක
ඊරේල් - achalacustoms@gmail.com

,yq;ifr; Rq;fk;
tpNrl nra;jp
fhy tpLtpg;G Ma;T 2018
,yq;ifr; Rq;fkhdJ 2018 Mk; Mz;by; ,uz;lhtJ Kiwahf Nkw;nfhz;l mjd; fhy
tpLtpg;G Ma;tpd; fz;lwpjy;fis ntspapl;Ls;sJ. ,e;j fhy tpLtpg;G Ma;thdJ Rq;fj;jpd;
fl;Lg;ghl;bypUe;J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ruf;Ffis ntspahf;Ftjw;fhf Rq;fj;jpdhYk; Vida
gq;fPLghl;lhsh;fspdhYk;

(SLPA, SAGT, SLSI,

jhtuj;

njhw;WePf;fpr;

Nritfs;

Nghd;wd)

vLf;fg;gLfpd;w fhyq;fs; gw;wp fzpg;gpl;L mwpf;if nra;fpwJ.
ruf;Ffis ntspahf;Ftjw;F vLf;fpd;w fhykhdJ th;j;jfr; nrytpd; kPJ xU Neubj;
jhf;fj;ij Vw;gLj;Jfpd;wikahdJ fz;$lhFk;. Fiwe;j njhe;juTfSld; ,wf;Fkjp kw;Wk;
Vw;Wkjpr; ruf;Ffis Fwpg;gpl;l JiwKfq;fs; kw;Wk; tpkhd epiyaq;fspypUe;J jilfs;
,d;wpAk; Jhpj fjpAlDk; ntspahf;fy; nra;tjhdJ rl;lthf;f th;j;j eltbf;iffSf;F
kpfTk; gaDs;sjhf mikAnkd;gNjhL> mJ th;j;jfr; nrytpidf; Fiwg;gjpy; njspthfNt
xU Neubj; jhf;fj;jpid toq;Fnkd;gjpy; Iakpy;iy.
fhy tpLtpg;G Ma;thdJ> Rq;fj;jpd; fl;Lg;ghl;bypUe;J ,wf;Fkjpr; ruf;Ffis tpLtpj;jy;;
kw;Wk; Vw;Wkjpr; ruf;Ffis fg;gNyw;Wjy; Nghd;wtw;Wld; rk;ge;jg;gl;l mjpfhurigfs;
vLf;fpd;w fhyj;ijf; fzpg;gPL nra;tjw;nfd cyf Rq;f mikg;gpdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;L
rh;tNjr hPjpapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lnjhU KiwahFnkd;gNjhL> ,J ,wf;Fkjp / Vw;Wkjpr;
nrayhf;fq;fspYs;s jilfis ,dq;fz;L mjd; nrayhw;Wifapid Nkk;gLj;Jk; xU
fUtpahfTk; jpfo;fpd;wJ. fhy jhkjq;fs; nryTfs; kPJ xU ghhpa jhf;fj;ij
Vw;gLj;Jtjidf; fUj;jpw;nfhz;L> Rq;fj;jpdJk; Vida murhq;f vy;iyg;Gw epWtdq;fspdJk;
tpidj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhdnjhU ghpfhu eltbf;iffshf Kd;ndLg;gNj ,j;jifa
eilKiwapd; gpujhd Fwpf;NfhshFk;. 2017 ngg;uthpapy; ,lk;ngw;w cyf th;j;jf mikg;gpd;
th;j;jf

,yFthf;f

cld;gbf;iff;F

(t.,.c)

mika>

,wf;Fkjp/

Vw;Wkjpr;

ruf;Ffis

ntspahf;Ftjw;F vLf;fpd;w ruhrhp fhyq;fis fzpg;gPL nra;J mtw;iwg; gpuRhpf;FkhW mjd;
mq;fj;Jt ehLfs; Ntz;lg;gl;Ls;sd (t.,.c. cWg;Giu 7.6).
Nkyjpf Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafk; (murpiw kw;Wk; Nritfs;) jpU. Rdpy; [auj;d mth;fs;
njhptpf;ifapy;> 2014 ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;l KjyhtJ fhy tpLtpg;G Ma;tpd; NghJ jilfshf
,dq;fhzg;gl;l rpy nrayhf;fk; gw;wpa ruhrhp FCL ntspaPl;Lf; fhyk; fzprkhdT Fiwe;J>
fhy tpLtpg;G Ma;T-2018 MdJ jkJ ghpfhu eltbf;iff;F rhd;Wgfh;tJ kfpo;r;rpaspg;gjhfj;
njhptpj;jhh;.
NkYk;>
Vw;Wkjp
,yFthf;fy;
epiyaj;jpy;
fzprkhd
Kd;Ndw;wk;
gjpthfpAs;sjhfTk;> ,j;jifa Nkk;ghLfSf;F Rq;fk;> th;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; vy;iyg;Gw
th;j;jf eltbf;iffis jilfspd;wp Kd;ndLg;gjw;F xd;wpize;J gzpahw;wpa Vida
gq;fhsh;fs; MfpNahhpd; Kaw;rpNa ,j;jifa ntw;wpf;F fhuzk; vdTk; mth; njhptpj;jhh;.

,yq;ifr; Rq;fj;jpd; KjyhtJ fhy tpLtpg;G Ma;thdJ 2014 ,y; Kd;ndLf;fg;gl;lNjhL> ,J
fly; khh;f;f ,wf;Fkjpr; ruf;F gw;wpa FCL nrayhf;fj;jpid (Rq;fj;jpd; #oikTf;Fl;gl;lit
khj;jpuk;)

ikakhff;

nfhz;ljhFk;.

fly;

khh;f;f

,wf;Fkjpr;

ruf;F

gw;wpa

FCL

,d;

tpLtpg;Gf;F mjd; tUifapypUe;J vLf;fpd;w fhykhdJ fpl;lj;jl;l 16 kzpj;jpahyq;fSk; 29
epkplq;fSkhFnkd fhy tpLtpg;G Ma;T 2018 ,d; ngWNgW Rl;bf;fhl;baNjhL> ,J 2014 ,y;
fhzg;gl;l fhyj;jpypUe;J 11 kzpj;jpahyq;fs; 31 epkplq;fs; tiuahd FiwTld; $banjhU
Kd;Ndw;wkhFk;.
Fwpg;ghf> Rq;fg; gpufldr; nrayhf;fk; cs;spl;l Rq;fj;jpd; fl;Lg;ghl;bypUe;J ,Wjpahf ruf;F
tpLtpg;Gr; nra;ag;gLk; fhyj;jpypUe;J vLf;fpd;w ruhrhp Rq;f eilKiwf; fhykhdJ gpd;tUkhW
fhl;lg;gLfpwJ. ,jd; xt;nthU ngWNgWfSk; th;j;jf ,yFthf;fj;jpw;nfd vLf;fg;gl;l
Kaw;rpfSf;F ghhpa Kd;Ndw;wj;jpid toq;fpAs;sd.

tif
fly; khh;f;f ,wf;Fkjpr; ruf;F
FCL
fly; khh;f;f ,wf;Fkjpr; ruf;F
LCL
tpkhd ,wf;Fkjpr; ruf;F
Vw;Wkjp - Vw;Wkjp
,yFgLj;jy; epiyak; (EFC)
tpkhd Vw;Wkjpr; ruf;F
Nkhl;lhh;
thfdk;

nrayhf;ff;
fhyk;

gad;glhf;
fhyk;

8 kzp 31 epkp

7 kzp 59 epkp

5 kzp 05 epkp

3 kzp 05 epkp

8 kzp 10 epkp

1 kzp 50 epkp

1 kzp 37 epkp

3 kzp 27 epkp

9 epkp

nfhOk;G
mk;ghe;Njhl;il

2014 ,d; fhy
tpLtpg;G
Ma;tpd; nkhj;j
Nkk;ghL
ntspaPl;Lf;
fhyk;
16 kzp 29 epkp 28 kzp
11 kzp 31 epkp
nkhj;j
ntspaPl;Lf;
fhyk;

41 epkp

50 epkp

1 kzp 14 epkp
3 kzp 06 epkp

42 epkp
4 kzp 10 epkp

1 kzp 56 epkp
7 kzp 16 epkp

5 kzp 26 epkp

1 kzp 25 epkp

6 kzp 51 epkp

ghprPypf;fg;
gltpy;iy

-

Nkyjpf Rq;f gzpg;ghsh; ehafk; (murpiw kw;Wk; Nritfs;) 2018 ,d; fhy tpLtpg;G
Ma;tpw;fhd th;j;jr; r%fj;jpd; gq;fspg;gpid> Fwpg;ghf> nfhs;fyd; Kida ,af;Fdh;fs;
(SLPA, SAGT Nghd;Nwhh;)> nfhs;fyd; ghpNrhjid tshfr; Nritfs; (GL-I, GL-II,
RCT)> kw;Wk; Vida murhq;f vy;iyg;Gw epWtdq;fs; (SLSI, jhtu njhw;WePf;fpr; Nrit)
Nghd;wtw;Wf;F>
jhq;fs;
gq;fspg;gpidAk; tuNtw;whh;.

toq;fpa

ghhpa

MjutpidAk;>

mh;g;gzpg;gpidAk;

kw;Wk;

xOq;FKiwahd fhy tpLtpg;G Ma;Tfis njhlh;e;Jk; Kd;ndLg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.
kpfTk; tphpthfTk; tpidj;jpwd; kpf;f KiwapYk; elj;jg;gLtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s
,yq;ifr; Rq;fj;jpd; mLj;jtUk; fhy tpLtpg;G Ma;thdJ vy;iyg;Gw th;j;jf eilKiwfspy;
vjp;h;fhy Kd;Ndw;wj;ij Vw;gLj;Jtjw;fhdnjhU gpujhd fUtpahfj; jpfoTs;sJ. ,j;jifa
Kaw;rpfs; ahTk; xU ntspg;gilj;jd;ikAila Rw;whliy tbtikg;gjw;Fk; kw;Wk; thp
tUkhdj;ij mjpfhpj;J th;j;jfj;jpw;fhd nryTfisf; Fiwg;gjpy; gu];gu mD$yj;ij
ehl;bw;F toq;Ftjw;Fkhd ghijia cUthf;fTs;snjd;why; mJ kpifahfhJ.

fhy

tpLtpg;G

Ma;T-2018

mwpf;ifapid

,yq;ifr;

Rq;fj;jpd;

,izaj;jsj;jpypUe;J

jutpwf;fpf; nfhs;s KbAk; :
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Sri Lanka Customs
Special News
Time Release Study 2018
Sri Lanka Customs released the findings of its second Time Release Study (TRS) conducted in
2018, which measures and reports the times taken by Customs and other stakeholders (SLPA,
SAGT, SLSI, Plant Quarantine, etc.) to release imported cargo from Customs control.

It is obvious that the time taken for clearance of goods has a direct impact on the costs to
trade. The seamless and expeditious clearance of import, export and transit goods from
designated ports and airports with minimized hassle at barriers, will be much beneficial to
legitimate trade and would clearly have a direct impact on the reduction of trade costs.

The TRS is a universally accepted method recommended by the World Customs Organization
(WCO) to measure the time taken by authorities to release import cargo and ship export cargo
from Customs control, and is recognized as a mean of identifying bottlenecks and improving
performance in import/export processes. The main objective of such exercise is to take
remedial actions to improve the efficiencies of Customs and Other Governmental border
Agencies (OGA) considering that time has a big impact on cost. Since entry into force of the
WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) in February 2017, members have been required to
measure and publish average release times of import/export goods (Article 7.6 of the TFA).

Additional Director General of Customs - Revenue and Services (ADGC-R&S), Mr. Sunil
Jayarathne said it was pleasing to witness considerable reduction in the average FCL throughput
time reported at certain processes which have been identified as bottlenecks during the first
TRS in 2014 and remedied concurrently with TRS 2018. Further, significant progress has been
recorded at the Export Facilitation Center. He attributed these improvements largely to the
efforts of Customs, Trade Related Agencies and other partners working together to achieve a
seamless flow of cross-border trade.

The first TRS of Sri Lanka Customs was conducted in the year 2014 focusing on the Import Sea
Cargo FCL process (only within the Customs context). The results of TRS 2018 revealed that the
average time from arrival to release for Import Sea Cargo FCL was approximately 16 hours and
29 minutes, an improvement of 11 hours and 31 minutes from 2014.

In particular, the average Customs procedure time, from Customs declaration processing and
ultimate release from Customs control, is as follows. Each element has greatly improved as a
consequence of efforts aimed at trade facilitation.

Category
Import Sea Cargo FCL
Import Sea Cargo LCL
Import Air Cargo

Idle Time

Total
Throughput
Time

8 hr 31 min
5 hr 05 min
1 hr 50 min

7 hr 59 min
3 hr 05 min
1 hr 37 min

16 hr 29 min
8 hr 10 min
3 hr 27 min

9 min

41 min

50 min

Colombo

1 hr 14 min
3 hr 06 min

42 min
4 hr 10 min

1 hr 56 min
7 hr 16 min

Hambantota

5 hr 26 min

1 hr 25 min

6 hr 51 min

Export – EFC
Export Air Cargo
Motor Vehicle

Process
Time

Total
Throughput
Improvement
Time of TRS
2014
28 hr
11 hr 31 min

Not
Considered

-

ADGC-R&S acknowledged trade’s contribution to the TRS-2018, in particular, Container
Terminal Operators (SLPA, SAGT, etc.), Container Examination Yards (GL-I, GL-II, RCT) and Other
Governmental border Agencies (SLSI, Plant Quarantine, etc.), for their tremendous support,
commitment and contribution.

It is also intended that regular TRSs continue to be conducted. The next TRS of Sri Lanka
Customs which is supposed to be conducted in a more comprehensive and effective manner
will be a crucial tool for future improvements in border procedures. All such endeavours will
create avenues in order to form a transparent environment and will bring mutual benefits to
the country in increasing tax revenue and reducing costs to trade.

The TRS-2018 Report can be downloaded from the Sri Lanka Customs website:
http://www.customs.gov.lk/public/files/ppr/Time_Release_Study_Report_final.pdf
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