
१. अभिकर्ता नवीकरण शुल्क िुक्र्तनीकत लतगि www.connectips.com मत लिइन िरी आफ्नो User ID 

िएमत सोही ID बतट Sign in िने र निएमत Sign up िरी नयताँ User बनतउन सककने छ । 

२. Dashboard मत िएको Semi-Govt/Sansthan मत click िने । 

३. Beema Samiti को Icon मत click िने । 

४. Agent Payment मत click िने । 

५. कुन खतर्तबतट शुल्क तर्ने हो Sender Details बतट छतन्ने । 

६. Agent Licence code मत बीमत अभिकर्ता इजतजर् पत्र नं. Type िने । (जसर्तैः इजतजर् पत्र नं. ५/१२३४ 
िए १२३४ मतत्र रतख्ने) 

७. इजतजर् पत्र जतरी भमतर् Calender बतट छतनेर English date मत रतख्ने । 

८. Agent type select िने । 

९. Insurer Name छतनेर Make Payment मत Click िने । (िुक्र्तनी िनुापने शुल्क आफैँ  देखखने छ । 

१०. त्यसपछी देखखएको Detail सहह िएमत फेरी Make Payment मत Click िने र आफ्नो Transaction 

Password वत Mobile/Email मत प्रतप्र् OTP रतखी Transaction complete िने । 

११. शुल्क िुक्र्तनी िरेको Slip Download/Print िरी सुरक्षिर् रतख्ने (Transaction History मत समेर् हना 
सककने) । 

१२. एउटत connectips User बतट एक िन्दत बढी इजतजर् पत्रको नवीकरण शुल्क िुक्र्तनी समेर् िना 
सककने छ । 

१३. शुल्क िुक्र्तनी सफल िएपतछ सम्बन्न्िर् बीमकलतई उपलब्ि िरतइएको IRMIS system मतफा र् बीमत 
सभमतर्लतई Forward िने । 

१४. बीमत सभमतर्बतट Renew Approve िएपतछ बीमत अभिकर्ताको नवीकरण प्रकृयत पूरत हुनेछ ।  

१५. २०७८ सतलको लतगि नवीकरण िएकत र २०७८ सतलमत जतरी िएकत अभिकर्ता इजतजर् पत्र मतत्र २०७९ 
वर्ाको लतगि नवीकरण योग्य हुनेछन ्। 

http://www.connectips.com/


१६. बीमत अभिकर्ताको इजतजर् पत्र जतरी भमतर् (Issue Date) मत समसयत आएमत www.nib.gov.np insurer 

statistics agent information मत check िरी जतनकतरी भलन सककने छ । 

१७. बीमत सभमतर्बतट Renew Approve िएपतछ बीमत अभिकर्ताको इजतजर् पत्र नवीकरण िएको जतनकतरी 
www.nib.gov.np-insurer statistics-agent information बतट भलन सककने छ । 

१८. शुल्क िुक्र्तनी सम्बन्िी जतनकतरी Youtube link https://www.youtube.com/watch?v=gvQxf6EPKT0 

बतट समेर् भलन सककने छ । 

१९. बीमकले आफ्नो बीमत अभिकर्तालतई इजतजर् पत्र नवीकरण िएको जतनकतरी हदनुपने छ । 

२०. बीमत अभिकर्ता नवीकरण िदता कुनत समसयत िएकत बीमकले agent.support@nib.gov.np मतफा र् 
पठतउन सककनेछ । 
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