






ວທິກີານດາວໂຫຼດຟາຍຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການສ ົ່ ງຟອມລາຍງານການບນັຊທີີົ່ ບ ົ່ ມກີານເຄ ົ່ ອນໄຫວ, ກ ມຄ ໍ້ມ
ຄອງທະນາຄານທ ລະກດິ 

ເຂ ໍ້າໄປລະບ ບ ທີົ່ ບນັດາທະນາຄານທ ລະກດິສ ົ່ ງຂ ໍ້ມູນລາຍງານທາງການເງນິມາໃຫ ໍ້ທະນາຄານແຫົ່ ງ ສປປລາວ ຫຼ  
ລະບ ບ MIS ໂດຍລິ ໍ້ງ https://mis.bolnet.gov.la 

 
ຮູບທ ີ1 : ໜ ໍ້າ Login ເຂ ໍ້າລະບ ບ 

 ພມິລະຫດັຜູ ໍ້ ແລະ ລະຫດັຜົ່ ານ ເພ ົ່ ອເຂ ໍ້າລະບ ບ 

 
ຮູບທ ີ2 : ໜ ໍ້າຫຼກັຂອງລະບ ບ 

https://mis.bolnet.gov.la/


I. ວທິກີານດາວໂຫຼດເອ າແບບຟອມລາຍງານບນັຊທີີົ່ ບ ົ່ ມກີານເຄ ົ່ ອນໄຫວ, ກ ມຄ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະ
ກດິ 

1. ກ ດລາຍການ    ເພ ົ່ ອເຂ ໍ້າໄປດາວໂຫຼດແບບຟອມ 
 

 
ຮູບທ ີ3 : ໜ ໍ້າດາວໂຫຼດບນັດາແບບຟອມລາຍງານຂອງບນັດາກ ມທີົ່ ສະໜອງໃຫ ໍ້ທະນາຄານທ ລະກດິ 

 
2. ໃນວ ງມ ນທີົ່ ຂດີອ ໍ້ອມແມົ່ ນແບບຟອມລາຍງານບນັຊທີີົ່ ບ ົ່ ມກີານເຄ ົ່ ອນໄຫວ ທີົ່ ທະນາຄານທ ລະກດິ

ຕ ໍ້ອງການດາວໂຫຼດໂດຍກ ດປ ົ່ ມ        ໃນການດາວໂຫຼດເອ າຟາຍແບບຟອມ ເພ ົ່ ອນ າໄປຕ ົ່ ມຂ ໍ້ມູນ 
ແລ ໍ້ວສ ົ່ ງແບບຟອມທີົ່ ມຂີ ໍ້ມູນໃຫ ໍ້ກບັພະແນກວເິຄາະ ກ ມຄ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກດິ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ວທິກີານສ ົ່ ງຟາຍລາຍງານໃຫ ໍ້ກ ມຄ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກດິ 

ທີົ່ ໜ ໍ້າຫຼກັຂອງລະບ ບເລ ອກລາຍການ                          ເພ ົ່ ອສ ົ່ ງຂ ໍ້ມູນລາຍງານຂອງທະນາຄານໃຫ ໍ້ກບັ ກ ມຄ ໍ້ມ
ຄອງທະນາຄານທ ລະກດິ 

 
ຮູບທ ີ4 : ໜ ໍ້າສ ົ່ ງລາຍງານໃຫ ໍ້ ທຫລ 

1. ເລ ອກລາຍການເປັນ“ກ ມຄ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກດິ” 
2. ກ ດລາຍການ “ກ ດເພ ົ່ ອເລ ອກ” ເພ ົ່ ອເລ ອກເອ າຟາຍລາຍງານທີົ່ ຈະສ ົ່ ງ 
3. ກ ດປ ົ່ ມ “Upload” ເພ ົ່ ອທ າການສ ົ່ ງຂ ໍ້ມູນ 



ທະນາຄານ .......................................................
ເບີໂທ: .......................................................

ວ/ດ/ປ ທີີ່ສັງລວມ: 4/30/2020
ປະຈໍາເດືອນ:.................

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ກີບ ໂດລາ ບາດ ດົງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະກຸນອືີ່ນທຽບ
ເທົົ່າກີບ

ລວມທັງໝົດທຽບເທົົ່າກີບ ວດປ ເຄືີ່ອນໄຫວບັນຊີລ່າສຸດ ວດປ ຕິດຕ ໍ່ຫາເຈົົ້າຂອງບັນຊີ ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕ ໍ່
ວດປ ເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີ
ການເຄືີ່ອນໄຫວ

ໄລຍະເວລາທີີ່ເປັນບັນຊີບ ໍ່ເຄືີ່ອນໄຫວ
ຮອດປະຈຸບັນ (ເດືອນ)

1 A 000000000 Saving ກ 1.6         100,000                100,000,000.00                   100,000,000.00                       1,600,000.00                            (100,000)                   101,500,000.00 1/1/2019 10/10/2019  ໂທລະສບັ 1/1/2020 3
2 B 000000000 Saving ຂ 1         150,000             20,000,000.00                     20,000,000.00                         200,000.00                            (150,000)                     20,050,000.00 1/1/2017 10/11/2017  ອີເມວ 1/1/2018 27
3 C 000000000 Saving ຄ 1.2           60,000             10,000,000.00                     10,000,000.00                         120,000.00                              (60,000)                     10,060,000.00 1/1/2015 10/10/2015  ໂທລະສບັ 1/1/2016 51
4 D 000000000 Saving ງ 1         100,000             10,000,000.00                     10,000,000.00                         100,000.00                            (100,000)                     10,000,000.00 6/1/2015 10/10/2015  ໂທລະສບັ 6/1/2016 46
5 E 000000000 Saving ຈ 0.5           50,000                      30,000,000.00                     30,000,000.00                         150,000.00                              (50,000)                     30,100,000.00 1/1/2015 10/10/2015  ເອເມວ 1/1/2016 51

           100,000,000.00          20,000,000.00          10,000,000.00          10,000,000.00                  30,000,000.00               170,000,000.00                  2,170,000.00                    (460,000.00)               171,710,000.00 

ໂດລາ ບາດ ດົງ .....
ສົົ່ງ: ກົມຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ: ..... ..... ..... .....
ໝາຍເຫດ:
1. ແບບລາຍງານດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດຸ້ມາຈາກຂ ໍ້ມູນເງິນຝາກຂອງລູກຄຸ້າທັງໝົດ (ທີີ່ກາຍເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ) ທຽບເທົົ່າກີບຕາມລໍາດັບ, ແຕ່ຕຸ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າເກີດມາຈາກສະກຸນເງິນໃດ ແລະ ມີມູນຄ່າເທົົ່າໃດ;
2. ທະນາຄານ ຕຸ້ອງສະແດງຂ ໍ້ມູນໃຫຸ້ເຫັນຄົບຖຸ້ວນ ແຕ່ ຖັນທີ (1) ຫາ (9);
3. ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນອືີ່ນທຽບເທົົ່າກີບ ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ບ ໍ່ລວມກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ດົງ;
4. ແບບລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງປະກອບໃສດຸ່້ວຍ ວິທີການຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ໃຫຸ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ.
5. ທະນາຄານ ຕຸ້ອງລາຍງານໃຫຸ້ແກ່ ກຄທ ຜ່ານລະບົບລາຍງານຂອງ ທຫລ ເປັນ 2 ຮູບແບບດັົ່ງນີົ້:
   - Soft copy (Excel File);
   - ສະເເກນໜັງສລືາຍງານການສົົ່ງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ທີີ່ເຊັນຢັັ້ງຢືນໂດຍຄະນະອໍານວຍການ ຫ ື ຫົວໜຸ້າສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຄວາມຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນ. 
6. ທະນາຄານ ຕຸ້ອງລາຍງານຕາມແບບພິມລາຍງານດັົ່ງກ່າວເປັນປະຈໍາທຸກເດືອນ

ຄະນະອໍານວຍການ ພະແນກບັນຊີສັງລວມ ຜູຸ້ກວດກາຄືນ ຜູຸ້ສັງລວມ

ລວມທັງໝົດ

ລາຍງານບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ

(8)

ລໍາດັບ ສາຂາ ເລກບັນຊີ ປະເພດເງິນຝາກ ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນລູກຄຸ້າ
ອັດຕາດອກ

ເບຸ້ຍ

ແບບພິມລາຍງານ 1

ຫ ັງການຈັດເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຍອດເຫ ືອເງິນຝາກ (ບ ໍ່ລວມເອົາດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ)
ອັດຕາຄ່າທໍາ
ນຽມຕ ໍ່ປີ
(ຖຸ້າມີ)

ດອກເບຸ້ຍຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນເງິນ
ທຽບເທົົ່າກີບ ຮອດທຸ້າຍເດືອນ 

(ຖຸ້າມີ)

ຄ່າທໍານຽມຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນ
ເງິນທຽບເທົົ່າກີບ ຮອດທຸ້າຍເດືອນ 

(ຖຸ້າມີ)

ໄລຍະເວລາການເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ

ຍອດເຫ ືອທັງໝົດໃນບັນຊີ

ຍອດເຫ ືອທຸ້າຍເດືອນ

ກ່ອນການຈັດເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ

(9)



ທະນາຄານ .......................................................
ເບີໂທ: .......................................................

ສະກຸນເງິນ: ກີບ
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

(1) (2) (3) (4) (6)

1 000000000 Saving ກ                     100,000,000.00                         1,000,000.00                                       -                               101,000,000 1/1/2012 1/1/2014 1/1/2015 1/1/2020
2 000000000 Current ຂ                      10,000,000.00                                       -                               10,000.00                                9,990,000 1/2/2012 1/2/2014 1/2/2015 1/2/2020
3 000000000 current ຄ                        1,000,000.00                                       -                               10,000.00                                   990,000 1/3/2012 1/3/2014 1/3/2015 1/3/2020
4 000000000 Saving ງ                           500,000.00                              5,000.00                                       -                                     505,000 1/4/2012 1/4/2014 1/4/2015 1/4/2020
5 000000000 Saving ຈ                           100,000.00                              1,000.00                                       -                                    101,000 1/5/2012 1/5/2014 1/5/2015 1/5/2020

                 111,600,000.00                      1,006,000.00                     112,586,000.00 
ວ/ດ/ປ ທີີ່ສັງລວມ: .........................

ສົົ່ງ: ກົມຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ໝາຍເຫດ:

2. ໃຫຸ້ລາຍງານແຍກຕາມແຕ່ລະສະກຸນເງິນຂອງເງິນຝາກ ທີີ່ທະນາຄານໄດຸ້ປິດ ແລະ ໂອນມາຍັງ ທຫລ (ແບບລາຍງານໜ ີ່ງສາມາດລາຍງານໄດຸ້ 1 ສະກຸນເງິນ ໝາຍວ່າຖຸ້າບັນຊີທີີ່ທະນາຄານປິດ ແລະ ໂອນມາຍັງ ທຫລ ມີຫຼາຍສະກຸນເງິນ ຕຸ້ອງເພີີ່ມແບບລາຍງານຕາມສະກຸນນັັ້ນໆ);
3. ທະນາຄານ ຕຸ້ອງສະແດງຂ ໍ້ມູນໃຫຸ້ເຫັນຄົບຖຸ້ວນ ແຕ່ ຖັນທີ (1) ຫາ (7);
4. ແບບລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງປະກອບໃສດຸ່້ວຍ ວິທີການຂອງທະນາຄານເອງ ແລະ ໃຫຸ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ.
5. ທະນາຄານ ຕຸ້ອງລາຍງານໃຫຸ້ແກ່ ກຄທ ໂດຍມີການປັບປຸງຂ ໍ້ມູນ ເມືີ່ອມີການປິດບັນຊີ ແລະ ໂອນມາຍັງ ທຫລ ຜ່ານລະບົບລາຍງານຂອງ ທຫລ ເປັນ 2 ຮູບແບບດັົ່ງນີັ້:
   - Soft copy (Excel File);
   - ສະເເກນໜັງສລືາຍງານການສົົ່ງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ທີີ່ເຊັນຢັັ້ງຢືນໂດຍຄະນະອໍານວຍການ ຫືຼ ຫົວໜຸ້າສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຄວາມຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນ. 
6. ທະນາຄານ ຕຸ້ອງລາຍງານຕາມແບບພິມລາຍງານດັົ່ງກ່າວມາຍັງ ກຄທ ເມືີ່ອມີການປິດບັນຊີ ແລະ ສະເໜີໂອນມາຢູູ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ.

ຄະນະອໍານວຍການ ພະແນກບັນຊີສັງລວມ ຜູຸ້ກວດກາຄືນ ຜູຸ້ສງັລວມ

ແບບພິມລາຍງານ 2

ລວມທັງໝົດ

ວດປ ເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີເຄືີ່ອນ
ໄຫວ

ວດປ ປິດບັນຊີ
ລວມຍອດເຫືຼອເງິນຝາກທັງໝົດພາຍຫັຼງ

ປິດບັນຊີ

ຍອດເຫືຼອເງິນຝາກ 1 ເດືອນ ກ່ອນການປິດບັນຊີ

ຄ່າທໍານຽມ (ຖຸ້າມີ) ວດປ ເຄືີ່ອນໄຫວລ່າສຸດ
ດອກເບຸ້ຍຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນເງິນ 

(ຖຸ້າມີ)
ວດປ ເປີດບັນຊີ

ຍອດເຫືຼອເງິນຝາກ (ບ ໍ່ລວມເອົາດອກ
ເບຸ້ຍ ແລະ ຫັກຄ່າທໍານຽມ)

ລໍາດັບ
ປະເພດເງິນ

ຝາກ
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນລູກຄຸ້າ

ເລກບັນຊີ ກ່ອນການປິດ
ບັນຊີ

1. ແບບລາຍງານດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດຸ້ມາຈາກຂ ໍ້ມູນເງິນຝາກຂອງລູກຄຸ້າທັງໝົດ (ທີີ່ກາຍເປັນບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ຖືກປິດບັນຊີ ຕາມຂ ໍ້ 3.2 ຂອງບົດແນະນໍາເລກທີ 525/ກຄທ, ລົງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020)

(5)
ໄລຍະເວລາຂອງບັນຊີເງິນຝາກ

(7)

ລາຍງານບັນຊີທີີ່ບ ໍ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ ທີີ່ຖືກປິດ ແລະ ໂອນມາຢູູ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ


