රේගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් කාේයාලය
2020 මාේු 29

සියළුම ආනයනකරුවන්ට සහ රේගු අනු නිරයෝජිතයින්ට

COVID 19 වවරස වයාප්තිය සිදු වන කාලසීමාව තුළ ශ්රී ලංකා රේගුරේ දිගු කාමරය රහවත් CBHQ1
කාේයාලරයහි තුළ ආනයනික භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරීරේ ක්රියා පටිපාටිය

COVID 19 වෛරස ෛයාප්තිය ෛැළැක්ීම සඳහා මහජන රැසවීම් අෛම කිරීරම් රජරේ ප්රිපත්තියට අනුකූලෛ,
පහත දැක්රෛන සරල කඩදාසි රහිත ක්රියාෛලිය ශ්රී ලංකා රේගුෛ විසින් 2020 මාේු 30 දින සිට ක්රියාත්තමක රේ.
1. විද්යුත් රේගු ප්රකාශන (e-CusDec) ඉදිරිපත් කිරීම
(අ) රේගු අනු නිරයෝජිතෛරුන් විසින් විදුත්ත රේගු ප්රකාශන (e-CusDec), ASYCUDA පද්ධ්ියට ඉදිරිපත්ත
කිරීම සඳහා ෛේතමාන පරිචය දිගටම කරරගන යා යුුය.
(ආ) රේගු අනු නිරයෝජිතෛරුන් විසින් දැනට e-CusDec පත්රයට උඩුගත කරන ෛාණිජ ඉන්රෛායිසිරේ
සවකෑනර පිටපතට අමතරෛ මුදා හැරීරම් නිරයෝගරේ (Delivery Order) පැහැදිලි සවකෑනර පිටපත්ත සහ
අරනකුත්ත අෛශය ලිපි රල්ඛන ෛල පැහැදිලි සවකෑනර පිටපත්ත e-CusDec පත්රයට උඩුගත කල යුුය.
අදාළ අරනකුත්ත රල්ඛනෛල විසවතර සහ අදාළ රක්ත පහත දැක්රෛන 1 ෛගුරේ දක්ෛා ඇත.
(ඇ) රේගු අනු නිරයෝජිතෛරුන් විසින් මුද්රිත CusDec පත්රය නැෛත දැනුම් රදන ුරු CBHQ1 කාේයාලයට
ඉදිරිපත්ත කිරීම අෛශය රනාරේ.
2. අද්යාළ බදු රෙවීම
e-CusDec පත්රය මත තක්රසවරු කරන ලද සම්ූේණ මුදල ආනයනකරු රහෝ රේගු අනු නිරයෝජිත විසින්
රේගුෛ විසින් Lanka Pay සමාගරම් සහරයෝගරයන් පිහිටුෛන ලද විදුත්ත රගීම් ක්රමය භාවිතා කරමින් රහෝ
ලංකා බැංකුරේ රහෝ මහජන බැංකුරේ අනුමත ශාඛාෛක් හරහා පිළිගත්ත ක්රමයකට රගවිය යුුය.
3. CBHQ1 කාේයාලරේ e-CusDec පත්රය අනුමත කිරීම
(අ) e-CusDec පත්රය ASYCUDA පද්ධ්ියට ඉදිරිපත්ත කර රගීම සාේථකෛ සිදු කළ පසු, රේගු අනු
නිරයෝජිත විසින් e-CusDec අංකය, ආනයනකරුරේ නම සහ සම්බන්ධ් කරගත හැකි ජංගම දුරකථන
අංකය ඇුළත්ත පණිවිඩයක් WhatsApp ජංගම රයදුම මගින් පහත දී ඇි අදාළ ඒකකරේ නිලධ්ාරියාට
දැනුම් දිය යුුය.
උදාහරණය : CBHQ1 - I - 20252 - 25.03.2020
ABC Trading Company
0712345678

(ආ) එම පණිවිඩ ලබා ගැනීරම් කාේයය සඳහා පහත නම් සඳහන් නිලධ්ාරීන් දැනට රයාදෛා ඇත.
කඩිනම් මාේගය (Fast Track)

: එම්. මුණසිංහ මහතා, නි. රේ. අ.

- 0718033817

: පී. රත්තනායක මහතා, නි. රේ. අ

- 0777377707

ඒකකය A

: රක්. අල්විසව මහතා, රේ. අධි.

- 0777377564

ඒකකය B

: ඩබ්ලලිේ. එම්. කුමාරදාස මහතා, රේ. අධි.

- 0718378134

ඒකකය C

: ටී. යූ. ආේ. මාරරේ මහතා, රේ. අධි.

- 0715339518

ඒකකය D

: රක්. ඩී. අරබ්ලරත්තන මහතා, රේ. අධි.

- 0777377501

අධිරේගී ඒකකය (Express Unit) : සී. පී. ජී. පංචිරහවෛා මහතා, රේ. අධි.

- 0713075792

රමෝටේ රථ ෛාහන ඒකකය

- 0777608998

: එම්. ප්රනාන්දු මහතා, රේ. අධි.

(ඇ) e-CusDec පත්රය සාේථකෛ අනුමත කරනු ලැබුෛරහාත්ත රේගු අධිකාරීෛරයා විසින් WhatsApp
පණිවිඩරේ ලබාදී ඇි ජංගම දුරකථන අංකය හරහා රේගු අනු නිරයෝජිතයාට ඒ බෛ දැනුම් දිය යුුය.
4. e-CusDec පත්ර සංරශෝධනය කිරීම
(අ) e-CusDec පත්රරයහි දක්ෛා ඇි රතාරුරු සමඟ කිසියම් විෂමතාෛක් රහෝ එකඟතාෛක් රනාමැි
අෛසවථාෛක, තක්රසවරුකරු විසින් WhatsApp පණිවිඩරේ ලබාදී ඇි ජංගම දුරකථන අංකයට
ඇමුමක් දී රේගු අනු නිරයෝජිතයාට දැනුම් දිය යුුය.
(ආ) තක්රසවරුකරුරේ රයෝජනා සමඟ රේගු අනු නිරයෝජිතයා එකඟ ෛන්රන් නම්, බලයලත්ත රේගු
නිලධ්ාරියකු විසින් එම e-CusDec පත්රය සංරශෝධ්නය කර අිරේක බදු රගවිය යුු නම් එම අිරේක
බදු ප්රමාණය රේගු අනු නිරයෝජිතයාට දැනුම් දිය යුුය .
(ඇ) රේගු අනු නිරයෝජිතයා අිරේක බදු රගීරමන් පසු ඉහත 3 (අ) හි සඳහන් ක්රියාෛලිය නැෛත සිදු කළ
යුුය.
(ඈ) රමම ක්රියා පටිපාටිය යටරත්ත e-CusDec පත්රය සංරශෝධ්නය කිරීම සඳහා ගාසවු රහෝ දඩ මුදල් අය
කරනු රනාලැරබ්ල.
(ඉ) රේගු අනු නිරයෝජිතයා තක්රසවරුකරුරේ රයෝජනා සමඟ එකඟ රනාෛන අෛසවථාෛල දී, එෛැනි eCusDec පත්ර සාමානය ක්රියා පටිපාටිය යටරත්ත අනුමත කිරීමට කටයුු කරනු ලැරබ්ල.
5. වරණීය තීරු බදු, බදු නිද්යහස් කිරීේ, බදු සහන රහෝ බදු අත්හැරීේ සහිත e-CusDec පත්ර අනුමත කිරීම
(අ) යම් e-CusDec පත්රයකින් රේගු ආඥා පනරත්ත 19A ෛගන්ිය යටරත්ත ලබා දී ඇි රේගු තීරු බදු
අත්තහැරීම් හිමිකම් ඉල්ලා සිටින විට දී රහෝ රේගු ආඥා පනරත්ත A උප රල්ඛනරයහි සඳහන් බදු නිදහසව
කිරීම් හා සහන ලැයිසවුෛ යටරත්ත බදු නිදහසව කරන රලස ඉල්ලා සිටින විට දී රහෝ රෛරළඳ ගිවිසුම්
යටරත්ත හිමිකම් ලබන ෛරණීය තීරු බදු අය කරන රලස ඉල්ලා සිටින විට දී පිළිරෛළින් අදාළ ෛන මුදල්
අමාතයාංශය විසින් නිකුත්ත කරන ලද බදු අත්තහැර දැමීරම් ලිපිය රහෝ අදාළ අමාතයාංශය විසින් නිකුත්ත
කරන ලද නිේරද්ශ ලබා දීරම් ලිපිය රහෝ නිෂවපාදිත රරේ සහිකය (Country of Origin Certificate)

යන රල්ඛන ෛලට ෛල පැහැදිලි සවකෑනර පිටපත්ත e-CusDec පත්රය සමග ASYCUDA පද්ධ්ියට උඩුගත
කිරීම අනිෛාේය රේ.
(ආ) සියලු ෛේගෛල සහන බලපත්ර යටරත්ත ආනයනය කරන ලද රමෝටේ රථ නිෂවකාශනය සඳහා රමම
කඩදාසි රහිත නිෂවකාශන ක්රියා පටිපාටිය අදාළ රනාරේ.
(ඇ) යම් e-CusDec පත්රයකින් ඉහත සඳහන් හිමිකමක් ලබා ඇි අෛසවථාෛක දී එම ආනයනකරු රහෝ රේගු
අනු නිරයෝජිතයා විසින් අදාළ පරිදි එම මුදල් අමාතයාංශය විසින් නිකුත්ත කරන ලද බදු අත්තහැර දැමීරම්
ලිපිය රහෝ අදාළ අමාතයාංශය විසින් නිකුත්ත කරන ලද නිේරද්ශ ලබා දීරම් ලිපිය රහෝ නිෂවපාදිත රරේ
සහිකය (Country of Origin Certificate) යන රල්ඛන ෛල මුල් රල්ඛන රේගුෛ විසින් ප්රකාශයට පත්ත
කරන ලද දිනයක දී රේගුෛට භාර දිය යුුය.
6. වරාය පේයන්ත රවත විද්යුත් මුද්යා හැරීරේ පණිවිඩ
(අ) රේගු අධිකාරී විසින් අනුමත කරන ලද සියලුම e-CusDec පත්ර ෛලට අදාළ විදුත්ත මුදා හැරීරම් පණිවිඩ
ASYCUDA පද්ධ්ිය මගින් රකළින්ම අදාළ ෛරාය පේයන්තරේ පරිගණක පද්ධ්ියට සම්රේෂණය
කරනු ලැරබ්ල.
(ආ) අදාළ ෛරාය පේයන්ත රමරහයුම් කරුෛන් රබේ මුද්රාෛ තබා රේගු නිලධ්ාරියකු විසින් අින් අත්තසන්
කරන ලද මුදා හැරීරම් නිරයෝගරේ (Delivery Order) පිටපතක් ඉල්ලා රනාසිටිය යුුය.
7. අනුමත කරන ලද්ය e-CusDec පත්ර වලට අද්යාළ රේට්ටු අවසර පත් නිකුත් කිරීම
(අ) අනුමත කරන ලද e-CusDec පත්ර ෛලට අදාළ රේේටු අෛසර පත්ත රේගු අනු නිරයෝජිතයා විසින්ම
ජනනය කර ගැනීරම් පහසුකම ASYCUDA පද්ධ්ිය ුල දැන් සකසව කර ඇත. එබැවින්, රේගු e-CusDec
පත්ර සහ ආරයෝජන මණ්ඩල CusDec පත්ර (BOI CusDec) සඳහා CBHQ1 කාේයාලරේ නිලධ්ාරියකු
විසින් රේේටු අෛසර පත්ත නිකුත්ත කරනු රනාලැරබ්ල.
(ආ) රේගු අනු නිරයෝජිතයා විසින්ම ට්රක් රථ අංකය සහ රේලේ අංකය ASYCUDA පද්ධ්ියට යුරු කර
රේේටු අෛසර පත්ත ජනනය කර ගත යුුය.
(ඇ) රේගු අනු නිරයෝජිතයා විසින් රේේටු අෛසර පත්ත ජනනය කිරීරම් ක්රියා පටිපාටිය අමුණා ඇි
රල්ඛනරේ දක්ෛා ඇත.
8. වරරන්තු පිටපත් රඳවා තබා ෙැනීම
(අ) භාණ්ඩ රභෞික පරීක්ෂාෛකින් රතාරෛ (Green Channel) නිදහසව කරන ලද e-CusDec පත්ර ෛලට අදාළ
ෛරරන්ු පිටපත සහ මුදාහැරීරම් පිටපත සහ ඒෛාට ඇමිණිය යුු අරනකුත්ත රල්ඛන රේගු අනු
නිරයෝජිතයා විසින් සුරක්ිතෛ රඳෛා තබා ගත යුු අතර ඉදිරි දිනයක දී රේගුෛ විසින් දැනුම් දුන් විට
ඒෛා රේගුරේ පශවචාත්ත නිෂවකාශන විගණන අංශයට භාර රදනු ලැබිය යුුය.
(ආ) අරනකුත්ත e-CusDec පත්ර ෛලට අදාළ ෛරරන්ු පිටපත සහ මුදාහැරීරම් පිටපත සහ ඒෛාට ඇමිණිය යුු
අරනකුත්ත රල්ඛන රේගු අනු නිරයෝජිතයා විසින් භාණ්ඩ රභෞික පරීක්ෂාෛට ලක් කරන පරීක්ෂණ
අංගනරේ අදාළ නිලධ්ාරියාට භාර දිය යුුය.
9. භාණ්ඩ නිද්යහස් කිරීම
රේගු අනු නිරයෝජිතයන් රෛත භාණ්ඩ නිදහසව කිරීරම් ෛේතමාන ක්රියා පටිපාටිය කිසිදු රෛනසක් රනාමැිෛ
දිගටම කරරගන යනු ලැරබ්ල.

10. රවනත් නියාමන ආයතනවල බලපත්ර, අනුමත කිරීේ සහ නිේරේශ
ආනයනික භාණ්ඩ අතර රෛනත්ත නියාමන ආයතනෛලින් නිකුත්ත කල යුු බලපත්ර රහෝ අනුමත කිරීම් රහෝ
නිේරද්ශ අෛශය භාණ්ඩ ිරබ්ල නම් අදාළ බලපත්රරේ රහෝ අනුමත කිරීරම් රහෝ නිේරද්ශරේ පැහැදිලි සවකෑනර
පිටපතක් e-CusDec පත්රය සමග ASYCUDA පද්ධ්ියට උඩුගත කිරීම අනිෛාේය රේ
11. වැය සේමතය මගින් රජරේ ආයතනවලට රෙවීේ කිරීම
රජරේ ආයතන විසින් සිදු කරන ආනයනයන් සඳහා අදාළ ෛැය සම්මතය මගින් e-CusDec පත්රයට අදාළ බදු
අඩු කර ගන්නා අෛසවථාෛල දී අදාළ අමාතයාංශය විසින් අදාළ ෛැය සම්මතය මගින් එම මුදල අඩු කර ගන්නා
රලස දන්ෛමින් නිකුත්ත කරන ලද ලිපිරේ පැහැදිලි සවකෑනර පිටපතක් e-CusDec පත්රය සමග ASYCUDA
පද්ධ්ියට උඩුගත කිරීම අනිෛාේය රේ.
12. භාණ්ඩ X කිරණ ස්කෑනර පරික්ෂාවට ලක් කිරීම
විවිධ් අංශ විසින් ලබා දී ඇි අෛදානම් නිේණායක මත පදනම් ෛ ASYCUDA පද්ධ්ිය විසින් භාණ්ඩ X කිරණ
සවකෑනර පරික්ෂාෛට ලක් කිරීම සඳහා යම් e-CusDec පත්ර ෛල අඩංගු බහාලුම් රතෝරා ගනු ලැරබ්ල.
13. රේගු අනු නිරයෝජිතයන් සහ ආනයනකරුවන්රේ වෙකීම
(අ) e-CusDec පත්රය සහ එයට උඩුගත කර අමුණා ඇි සියලුම රල්ඛනෛල සවකෑනර පිටපත්ත ෛල අෛයාජ
භාෛය සඳහා ආනයනකරු සහ රේගු අනු නිරයෝජිත ෛගකිය යුුය.
(ආ) ඕනෑම අෛසවථාෛක දී යම් ආනයනකරුෛකු රහෝ යම් රේගු අනු නිරයෝජිතයකු යම් ෛයාජ රහෝ කූට
රල්ඛන ඉදිරිපත්ත කර ඇි බෛට තහවුරු වුෛරහාත්ත එම ආනයනකරු සහ රේගු අනු නිරයෝජිත යන
රදරදනාට ම විරුද්ධ්ෛ රේගු ආඥා පනරත්ත ඇි ප්රිපාදන ප්රකාරෛ ඉතා තදින් ක්රියා කරනු ඇත

රේගු අධයක්ෂ ජනරාල්

Office of the Director General of Customs
29th March 2020

To lmporters and Customs House Agents

The Process to Be Followed at The Customs CBHQ1 Office (Long Room) When Clearing lmport Cargo
During the COVID 19 Out Break

ln keeping with the government policy of minimizing public gatherings to contain the COVID
outbreak, following simplified paperless process

is

19

adopted by Sri Lanka Customs with effect from 30th

March 2020.

1.

Submission of the electronic Customs Declarations

(a) Customs House Agents shall continue the current practice to submit the electronic Customs
Declarations (e-CusDec) to the ASYCUDA System.

(b) Customs House Agents shall also attach clear scan copies of the Delivery Order and other
necessary documents to e-CusDec in addition to the scan copy of the Commercial lnvoice
attached to e-CusDec presently. The relevant codes and the descriptions ofthe other relevant
documents are given in Table 1 appearing below.

(c) Customs

House Agents are not required to submit the hard copies of e-CusDec to the CBHQ1

Office until further notice.

2.

Payment of relevant levies
The lmporter or the Customs House Agent shall pay the full amount assessed against e-CusDec
using the e-Payment system established by Customs in collaboration with Lank Pay or through a
designated branch of Bank of Ceylon or People's Bank (Banks connected to the Customs system is
given in Table 2).

3.

Processing of the e-CusDecs at the CBHQ1 Office

(a) Once the e-CusDec is submitted to the ASYCUDA System and the payment is successfully
made, the Customs House Agent shall send a WhatsApp message containing the e-CusDec
Number, Consignee Name and Contact Number to one of the officers whose numbers are
given below.

Example: CBHQ1 - | - 20252 - 25.03.2020
ABC Trading CompanY

07L2345678

(b) Presently following officers are assigned to receive the messages.
1. Fast Track
: Mr. M. Munasinghe, DDC - 0718033817
: Mr. P. Rathnayake,

2. Unit A
3. Unit B
4. Unit C
5. Unit D
5. Express Unit
7. MotorVehicle Unit

: Mr. K. Alwis,

DDC

SC

- 0777377707
- 0777377554

: Mr. W. M. Kumaradasa,

SC -071,8378134

SC - 0715339518
: Mrs. K. D. Abeyrathne, SC -O7773715OL
: Mr. T. U. R. Marambe,

: Mr. C. P. G. Punchihewa, SC -0713075792
:

Mr. M. Fernando,

SC

-0777608998

(c) The Superintendent of Customs shall inform the Customs House Agent by calling over the
number given in the WhatsApp message if the e-CusDec is processed successfully.
Alternatively, the system too will send a SMS/e mail for those registered to the facility. CHA

too may from time to time check the status of his CusDec in the system.

4.

Amendments to e-CusDec
(a) ln

the event of any discrepancy or disagreement with the details provided in e-CusDec, the

Appraiser shall inform the same to the Customs House Agent by calling over the number given
in the WhatsApp message.
(b) lf the Customs House Agent agrees with the suggestions of the Appraiser, the Customs shall

amend the e-CusDec accordingly and inform the Customs House Agent if any additional taxes

to be paid.
(c) The Customs House Agent shall repeat

the same process mentioned in 3(a) above once the

additional taxes are paid.
(d) Underthis procedure charges or penalties shall not be imposed for amendingthe e-CusDec.
(e) ln the event, the Customs House Agent does not agree with

the suggestions of the Appraiser

such e-CusDec shall be processed under the normal procedure.

5.

e-CusDecs' having preferential duty, exemptions, concessions and waivers.

to attach clear scan copies of the Duty Waiver Letter issued by the Ministry of
Finance, Letter of Recommendation issued by relevant Ministry or Country of Origin
Certificate (Preferential) to the e-CusDec when claiming waivers granted under Section L9A
of the Customs Ordinance, List of Exemptions and Concessions of Schedule A of the Customs

(a) It is mandatory

Ordinance and the Trade Agreements.
(b) This paperless clearance procedure shall not be applicable for the clearance of motor vehicles

imported under all types of concessionary permits.
(c) The

importer or the Customs House Agent shall hand over all the original documents related

to the waivers, exemptions/concessions and preferential duty rates on a date announced by
the Customs.

5.

Electronic Release Messages to the Port Terminals

(a) The Customs shall transmit the e-Release Message to the relevant Port Terminal for all eCusDecs' released by the Superintendent of Customs.

(b) The relevant Port Terminal Operators shall not request the signature and rubber stamp of the
Customs Officers on the hard copy of the Delivery Order.

7.

Gate passes at the CBHQ1 office

(a) The ASYCUDA System has been developed to facility the generating of Gate Pass by the
Customs House Agent themselves. Therefore, no Gate Pass shall be issued at the CBHQ1
Officer for both Customs and BOI shipments.
(b) The Customs House Agent shall key-in the Truck Number and Trailer Number to the ASYCUDA

System and generate the Gate Pass.
(c) The procedure to generate the Gate Pass by the Customs House Agent is given in the attached

document.
Retaining of the warrant coPies

(a) Both the Warrant Copy and the Delivery Copy of the green channel e-CusDecs' shall

be

retained with the Customs House Agent and they shall be handed over to the Post Clearance
Audit Directorate once notified.

(b) The Customs House Agent shall submit the Warrant Copy and the Delivery Copy of the other
e-CusDecs selected for examination to the relevant examination yard.
9.

Release of shipments

The current procedure in releasing the shipments to the Customs House Agents shall be
continued without any change.
10. Licences, approvals and recommendations of other regulatory agencies
It is mandatory to attach clear scan copies of the licences, approvals and recommendations to the
e-CusDec if there are any goods which require such licences, approvals and recommendations

from the other regulatory agencies.
11. The payments of Government Agencies via Vote Account

It is mandatory to attach a clear scan copy of the letter issued by the relevant Ministry requesting
to debit the funds from the relevant Vote Account to the e-CusDec for the imports made by the
government agencies and taxes are paid through a Vote Account.
12. Scanning

3

The ASYCUDA System will randomly select containers for scanning based on the risk criteria given
by the various divisions.

13. Responsibility of Customs House Agents and lmporters

(a) The importer and Customs House Agents shall be responsible for the genuineness of the all
the scan documents attached to the e-CusDec.

the relevant importer and the
Customs House Agent shall be dealt with severely in terms of the provision of the Customs

(b) ln the event of submission of false or forged

scan documents,

Ordinance.
Help Desk

lnquiries about policy

Mr. Sunil Jayarathne, ADGC

- 0777484664

Long Room/D Branch issues

Mr. Darshana Silva,

- 071.4458476

DC

Mr. N. Samaratunga, DDC

- 071.44L6257

Examination issues

Mr.

- 0777273839

ICT issues

Mr. Ranjith Alwis,

C

Perinpanayagam, DC

- 077390391.4

ICT Help Desk

- 0710889935

Mr. T.Mahaulpatha

- 07614809s0

Mr. A. Weeraman,

LPOPP payment issues

DC

SC

-071.690L907

:Mr. N.Weerakoon,DSC

-0718193390

:Mr. V. Thilakaratne,ASC

-o779762999

: Mr. A. Ekanayake, Lanka Clear - 0765460551

This procedure becomes operative since 30th March 2020 and remain in force until further notice.

Table 1. Codes and Descriptions for the scan documents

CODE
001

002
003

DESCRIPTION
Department of Trade Tariff and Investment Policies
Department of Fiscal Policy
Delivery Order (DO)
Letter of Credit (LC) or other documents relating to terms of

004

payment

00s

Insurance Certificate

006

Bill of Ladinss

007
008

Export Certificate / Registration Cerlificate
English translation of Export Certificate

009

Pre-Shiprnent Inspection Certifi cate

010

Emission Certificate

0ll
012

Import Control License
Vehicle Permit

013

Payment Confirmation

014

Pro-forma Invoice

015

Freight Receipt

016

Insurance Payment Receipt

017

Packine List

018

Product Literafure / Catalogues

019

Consumer Affairs Authority Registration Form for MRP

020

Working Sheets
Certificates of Origin

021
022

023

Ouality Certificates
SLSI Notification Form

025

Fumisation Certihcates
Cancellation of First Registration

026

Load Port Survey Report

027

Carnet Certificate

028

TRC Approval
National Medicines Regulatory Authority Approval (NMRA
Aooroval)
Defense Ministry Approval

024

029
030

033

Atomic Energy Authority Approval
Central Environmental Authority Approval
National Film Corporation Approval

034

Phytosanitary Certifi cate

035

Plant Quarantine Certificate / Approval

031

032

043

Animal Quarantine Certificate / Approval
Waiver Aporoval Letters under Section l9 of Customs Ordinance
Waiver Approval Letters under Section l94. of Customs Ordinance
Certificates of Origin for Preferential Rates
Approval for Concessions (As per the List of Concessions in
Schedule A)
Approval for Exemptions (As per the List of Exemptions in
Schedule A)
BOI Approvals for pavment of taxes
Free Re-Impoftation Certifi cate

044

Advance Rulings Obtained

045

Previous Classification Advices Obtained

046

Other Necessary Supporling Documents

047

Bill of Sieht

048

BOI Ensineering Approval
BOI Environmental Approval
BOI Investment Approval
Coconut Development Authority
Department of Wildlife Conservation
Fisheries & Aquatic Resources
Geological Survey & Mines Bureau
Ministrv of Asriculture
Other

036
037
038

039
040
041
042

049
050
051

052
053

054
055

999

Table 2. Banks connected to the Customs online system
Bank Name
I

Sampath Bank PLC

2

Commercial Bank PLC

1

Arnana Bank

-')

4
5

6
7
8

9
10

1l
12
13

t4

Cargills Bank
Nations Trust Bank PLC
Hatton National Bank PLC
Sevlan Bank PLC
Public Bank
NDB
NSB
DFCC Bank
Pan Asia Banking Corporation
PLC
Deutsche Bank
Peoples Bank

Generating Customs sate passes from the ASYCUDA Svstem by the CHA

CHA should follow the following instructions to generate the Customs gate pass.

1.

Click on "Document Llbrary" as shown below.

2.

Next, click on the drop-down list of the "Asycuda" > container Management
Container Pass Document > "Find".

J

Indicate the rclcvant search parameters in the Container Pass Docunrcnt Findcr Dialo.r,'

Box"

as shown

bclow. Ncxt click on thc findcr

,ronJ*j

Exarnple: Your Cusdec Number is CBHQl -1-43736 of 2510312020.

Dialog box will show details of all Container Passes related to the relevant CusDec.
Right Click on the relevant Container Pass select "DOC Center Modiflcation"

5.

"Container Pass Document

-

DOC Center Modillcation"

will

appear.

Typc thc Lorry Numbcr and thc Trailer Nunrbcr in thc rcspectivc ficlds

as shorvn

bclo*,.

.€.r,pl r{ lutinr:e a,-*!aitlri:. ,}rsj

i*l{Ari

5*peld*r,larfi 4t i.ura.}t

t<

Ensure the Lorry Number and the Trailer Numbers are correct. Next click on the eye

Documcnt vcrificd mcssagc

Next click on tbe -ereen

will

'4

Click on the Blue Color

'f

appcar as shown bclow. Click on thc bluc

icon to confinn the DOC Center Moclification.

icon on tlre right bottorn Corner

Completed" Dialog box to print the gate pass.
-rarrsaction ccmpleted

9

in

the "Transaction

