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១. សសចករ៊ីស រ្ើម្ 

មុខងារ Exit Note កនុងប្បព័នធអាសុ៊ីគូដា អនុញ្ញា តឱ្យមន្តនរ៊ីអាឆច្្វើការប្គប់ប្គងនូវទំនិញដដលបានបង់ពនធរួឆ ថាច្តើ 

ប្បតិច្វទន៍ណាខលះដដលប្តូវបានដឹកច្ឆញ ច្ ើយទំនិញណាខលះដដលច្ៅសល់។ 

២. ការរសងកើត Exit Note 

មន្តនរ៊ីអាឆបច្ងកើត Exit Note បានបនាា ប់ព៊ីប្បតិច្វទន៍ប្តូវបានបង់ពនធរួឆ។ ច្ដើមប៊ីបច្ងកើត Exit Note មន្តនរ៊ីទទលួបនាុក

ប្តូវអនុវតរដូឆខាងច្ប្កាម៖ 

1. ឆូលច្ៅកាន់ ASYCUDA ➢ Transit Shed ➢ Exit Note ➢ New 

 

2. បំច្ពញព័ត៌មានឆូលកនុងប្បអប់ទិននន័យ 
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ល.រ ច្ ម្ ះប្បអប ់ ភាពចំបាឆ ់ បរយិាយ 

១ Customs Office ចំបាឆ់ ច្លខកូដ និងច្ ម្ ះការិយាល័យបំច្ពញដបបបទ។ 

២ Location ចំបាឆ់ ទ៊ីតំងននទំនិញ ប្សបតមទនិនន័យននប្បអប់ ៣០ កនុងប្បតិច្វទន៍គយ។ 

៣ Declarant ចំបាឆ់ ច្លខកដូប្កុម  ុនប្បតិច្វទករ។ ករណ៊ីបំច្ពញប្បអប់ច្នះបានប្តឹមប្តូវ 

ប្បព័នធនឹងបងាា ញច្ ម្ ះនិងអាសយដាា នច្ៅប្បអប់ខាងច្ប្កាម។ 

៤ Declarant 

Registration Date 

ចំបាឆ់ មន្តនរ៊ីអាឆច្្វើការច្ប្ចះទិននន័យប្បតិច្វទន៍ ច្ដាយច្ប្ជើសច្រើសឆច្នាល ះកាល

បរិច្ឆេទននប្បតិច្វទន៍។ 

៥ Transport Identity 

and Nationality 

ចំបាឆ់ ផ្លល កច្លខមច្្ោបាយដឹកជញ្ជូន និងប្បច្ទសដដលមច្្ោបាយដឹកជញ្ជូន

ច្នាះបានឆុះបញ្ជ ៊ី។ 

៦ Driver Id and 

Name 

ចំបាឆ់ ច្ ម្ ះនិងច្លខអតរសញ្ញា ណអនកច្បើកបរ។ 

3. បនាា ប់ព៊ីបំច្ពញរួឆរាល់ សូមឆុឆច្លើប ូតុង “List of Declaration” ដូឆកនុងរូបខាងច្ប្កាម៖ 

 

4. ប្បសិនច្បើព័ត៌មានប្តឹមប្តូវ ប្បព័នធនឹងបងាា ញដូឆកនុងរូបខាងច្ប្កាម៖ 

 

5. មន្តនរ៊ីអាឆច្្ាៀងផ្លា ត់តមរយៈ Dec. Ref. Number ឬតមច្លខកុងតឺន័រជាច្ដើម។ បនាា ប់ព៊ីរកច្ ើញមុខទំនិញ

ដដលប្តូវកាត់សរុក មន្តនរ៊ីប្តវូឆុឆច្លើមុខទំនិញច្នាះ រួឆឆុឆច្លើប ូតុង្៊ីក។ បនាា បម់កប្បព័នធនឹងបងាា ញដូឆខាង

ច្ប្កាម៖ 
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6. មន្តនរ៊ីអាឆលុបមុខទំនិញច្ឆញច្ដាយប្ាន់ដត Right Click រួឆយកពាកយថា “Delete Item”។ ប្បព័នធអាសុ៊ីគូដា

អនុញ្ញា តឱ្យច្្វើការកាត់សរុកជាប៊ីប្បច្េទគឺ ១).កាត់សរុកមយួកុងតន័ឺរទងំមលូ ២).កាត់សរុកជាឆំនួនេណឌ ិកា និង 

៣).កាត់សរុកជាទមងន់សុទធ (សប្មាប់ដតករណ៊ី Bulk Cargo)។ ករណ៊ីជច្ប្មើសទ៊ី២ និងទ៊ី៣ មន្តនរ៊ីអាឆដកតួរច្លខ

ដដលប្តូវកាត់សរុកច្ដាយប្ាន់ដត Double Click ច្លើទិននន័យដដលឆង់ដក រឆួបំច្ពញឆំនួនដដលប្តូវកាត់សរុក។ 

7. បនាា ប់ព៊ីបំច្ពញរួឆរាល់ មន្តនរ៊ីអាឆឆុឆច្លើប ូតុង “Verify” និង “Validate” ច្ដើមប៊ីឆុះបញ្ជ ៊ី។ បនាា ប់ព៊ីឆុះបញ្ជ ៊ី Exit 

Note រឆួ ទិននន័យច្ៅច្លើប្បតិច្វទន៍នឹងបងាា ញអំព៊ីព័ត៌មានននការកាត់សរុក។ 
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៣. ការស ទ្ៀងផ្ទទ ត់សៅាត់្ចកសចញ 

មន្តនរ៊ីច្ៅមាត់ប្ឆកច្ឆញ អាឆច្្វើការច្្ាៀងផ្លា ត់ទិននន័យមរងច្ទៀត ច្ៅច្ពលដដលមច្្ោបាយដឹកជញ្ជូនច្ៅដល់មាត់ប្ឆក

ច្ឆញ។ ការច្្ាៀងផ្លា ត់ច្នះមានព៊ីរជច្ប្មើស៖ 

៣.១. ការស្រើ្ាស់ារកូដ 

1. ឆូលច្ៅកាន់ ASYCUDA ➢ Transit Shed ➢ Exit Note ➢ Exit Goods from Barcode 
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2. បាញ់បារកូដព៊ីច្លខឯកសារ Exit Note ដដលបានច្បាះពុមពជាទប្មង់ប្កដាស។ ករណ៊ីព័ត៌មានប្តឹមប្តូវប្បព័នធនឹង

បងាា ញដូឆខាងច្ប្កាម៖ 

 

3. មន្តនរ៊ីប្តូវបំច្ពញនូវទ៊ីតំងឬប្ឆកទវ រដដលបានច្ឆញ។ បនាា ប់ព៊ីបំច្ពញរួឆរាល់សូមឆុឆច្លើប ូតុង “Verify” និង 

“Validate” ច្ដើមប៊ីរកាទុក។ 

៣.២. ការណសែករក Exit Note 

1. ឆូលច្ៅកាន់ ASYCUDA ➢ Transit Shed ➢ Exit Note ➢ Find 
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2. បំច្ពញព័ត៌មានសប្មាប់ដសវងរក បនាា ប់មកឆុឆច្លើប ូតងុដសវងរក 

 

 

3. Right Click ច្លើលទធ្ លណាមួយបនាា ប់មកច្ប្ជើសច្រើសពាកយថា “Exit Goods” 
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4. មន្តនរ៊ីប្តូវបំច្ពញនូវទ៊ីតំងឬប្ឆកទវ រដដលបានច្ឆញ។ បនាា ប់ព៊ីបំច្ពញរួឆរាល់សូមឆុឆច្លើប ូតុង “Verify” និង 

“Validate” ច្ដើមប៊ីរកាទុក។ 

 

៤. ការតាម្ដ្ឋនសរុក្រតិសវេន៍ 

1. ឆូលច្ៅកាន់ ASYCUDA ➢ Goods Clearance ➢ Declaration ➢ Detailed Declaration ➢ Detailed 

Declaration ➢ Find 
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2. បំច្ពញព័ត៌មានសប្មាប់ដសវងរក (Document Status: Paid = បានបង់ពនធរួឆ, Exited = បានកាត់សរុកខលះ, 

Totally Exited = បានកាត់សរុកទងំប្សុង)។ 

  

3. ប្បព័នធនឹងបងាា ញលទធ្ លតមទប្មង់ដឆូខាងច្ប្កាម៖ 

 

ករណ៊ីមានឆមងល់ច្្េងៗសូមទក់ទងមន្តនរ៊ីបច្ឆេកច្ទសនននាយកដាា នបច្ឆេកវិទោព័ត៌មាន។ 

សមូអរគណុ! 


