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बी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल
भरतपुर, चितवन, नेपालको

आचथिक वर्ि २०७६/७७ को आन्तररक लेखापरीक्षण कायिको सेवाका शतिहरू

(Terms of References)
१.

यस अस्पताल अन्तर्गत नेपाल सरकारको श्रेष्ता प्रणाली अनुसार आर्थगक वर्ग २०७६/७७ मा राखिएको

सम्पूणग हिसाव/श्रेष्तालार्ग चौमाससकरूपमा आन्तररक लेिापरीक्षण कायग सम्पन्न र्रर लेिापरीक्षण क्रममा
हिखिएका त्रहृ ि, बेरूजु, कैफियत साथै राय सुझाविरू समेत समावेश र्रर आन्तररक लेिापरीक्षणको प्रततवेिन
पेश र्ने । साथै यसका अततररक्त अस्पतालमा सञ्चासलत नससगङ्र् कायगक्रम, आस्पतालले सञ्चालन र्रे को

िामेशी र अस्पताललार्ग नेपाल सरकार स्वास््य सेवा ववभार्बाि प्राप्त ववपन्न नार्ररक आर्थगक सिायता
कोर्को आर्थगक वर्ग २०७६/७७ को चौमाससकरूपमा लेिापरीक्षण तथा हिसाव प्रमाखणत र्रर प्रततवेिन पेश र्नुग
पनेछ ।
२.

उल्लेखित आर्थगक वर्गको लेिापरीक्षण कायग सम्पन्न र्री तोफकए बमोजजम पेश र्ररएको आन्तररक
लेिापरीक्षण प्रततवेिनमा उठार्गएको ववर्य, कैफियत तथा बेरूजुिरू उपर अस्पतालले उपलब्ध र्राएको जवाि,

प्रमाण तथा आवश्यक कार्जात पश्चात सोलार्ग समेत समावेश र्री वावर्गक आन्तररक लेिापरीक्षण प्रततवेिन पेश
र्नुग पनेछ ।
३.

आर्थगक वर्ग २०७६/७७ को लार्र् २०७७ साल असार मसान्तको अस्पताल तिग, नससगङ्र् कायगक्रम तिग

साथै अस्पताल िामेशी तिगको भौततक परीक्षण र्रार्ग सोको प्रततवेिन पेश र्नुग पनेछ ।
४.

अस्पतालको उल्लेखित बमोजजम आन्तररक लेिापरीक्षण र्िाग तनम्नको जााँच र्री र्रार्ग सोलार्ग अझ
प्रभावकारी तथा पारिशी बनाउने सम्वन्धमा आवश्यक साय सझ
ु ाव पेश र्नुग पनेछ:

४.१) अस्पतालले आय आजगन कायगमा र्रे को आम्िानी तथा सोसंर् सम्बजन्धत िचग सम्वन्धमा ।
४.२) अस्पतालले िचग र्ने क्रममा अपनाएको िररि प्रकृया, जजन्सी ब्यवस्थापन, ममगत संभार प्रकृया लर्ायतको
प्रभावकारीता सम्वन्धमा ।

४.३) नेपाल सरकारबाि प्राप्त अनि
ु ानको सम्बन्धमा साथै अस्पतालले आन्तररक श्रोतबाि प्राप्त र्रे को आयलार्ग
बद्
ृ र्ध र्ने सम्बन्धमा ।

४.४) अस्पताल, अस्पतालले सञ्चालन र्रे को नससगङ्र् कायगक्रम तथा िामेशी अन्तर्गतको कमगचारी
ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
पेज

1

४.५) अस्पतालले िाल अपनाएको आय संकलन, जजन्सी ब्यवस्थापन, समगत संभार लर्ायतको बारे मा परीक्षण
र्रर राय सुझाव पेश र्ने ।
४.६) अस्पतालले सञ्चालन र्रे को नससगङ्र् कायगक्रमबाि भएको आम्िानी तथा सोसंर् सम्बजन्धत िचग, िचग
र्ने क्रममा अपनाएको िररि प्रकृया, जजन्सी ब्यवस्थापन, ममगत संभार प्रकृया तर्ायतको प्रभावकारीता

सम्वन्धमा ।
४.७) आस्पतालले सञ्चालन र्रे को िामेशीबाि भएको आम्िानी तथा सोसंर् सम्बजन्धत िचग, और्धी
िररि/ववक्रीको क्रममा अपनाएको िररि/ववक्री प्रकृया, जजन्सी ब्यवस्थापन लर्ातयतको प्रभावकारीता
सम्वन्धमा ।
४.८) ववपन्न नार्ररक और्धी उपचार कोर् तनिे सशका मािगत अस्पताललार्ग नेपाल सरकार स्वास््य सेवा

ववभार्बाि प्राप्त आर्थगक सिायता/तनकासा र अस्पतालले सो तनिे सशका बमोजजम उपलब्ध र्राएको सेवा
सुववधा लर्ायतको प्रभावकारीता तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धमा ।
५.

उल्लेखित आर्थगक वर्गको अस्पतालले तयार र्रे को श्रेष्ता बमोजजम सम्भव भएसम्म कपोरे ि लेिा प्रणाली

अनुसारको आर्थगक वववरण तयार र्नुग पनेछ ।
६. अस्पतालको मिालेिा परीक्षकको कायागलयबाि र्ररने अजन्तम लेिापरीक्षण कायगमा आवश्यक सियोर् र्ने
साथै अजन्तम लेिापरीक्षण प्रततवेिनमा औंल्यार्गएका ववर्य, कैफियत तथा बेरूजुिरूको िर्छगयौि तथा आर्ामी
हिनमा पुनः यसप्रकारको बेरूजु तथा कैफियतिरू नआउने र्रर श्रेष्ता राख्ने ब्यवस्थाको लार्र् राय सुझाव समेत
पेश र्नुग पनेछ ।

७. अस्पताललार्ग आन्तररक लेिापरीक्षणको कायग बािे क अन्य थप चािग र्ग एकाउण्िे ण्ि सेवाको आवश्यकता
मिशुस भएमा आवश्यकता अनुसारको सेवा उपलब्ध र्राउनु पनेछ ।
८. आन्तररक लेिापरीक्षण सम्वन्धमा यस अस्पताललार्ग लार्ु िुने अन्य कानन
ू ी प्रावधान र नेपाल लेिामान
तथा लेिापरीक्षणमान (Nepal Standards on Accounting & Auditing) को आकर्गण िुने ििसम्मको पालना र्नुग
र्ररनु पनेछ ।

९. िाल अस्पतालले अवलम्बन र्िै आएको लेिा प्रणालीलार्ग ब्यवसायीक लेिा प्रणाली (Corporate Accounting
System) मा पररवतगन तथा पररमाजगन र्नग आवश्यक भएकोले उक्त कायग र्नग र्नप
ुग ने आवश्यक कायगववर्ध तथा
तयारीिरूको बारे मा आवस्यक सियोर् तथा राय सुझाव पेश र्नुग पनेछ ।

१०. आर्थगक वर्ग २०७६/७७ को लेिापरीक्षण प्रततवेिन चौमाससकरूपमा कायग सम्पन्न पश्चात तुरून्त पेश र्नप
ुग ने
तथा वावर्गक प्रततवेिन २०७७ असोज मसान्त सभत्र पेश र्ररसक्नु पनेछ ।
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