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विधुतीय हस्ताक्षर 

  
    माईक्रोसफ्ट फिसस दस्तावेज हस्ताक्षरित  प्रयोगकताा पसु्स्तका  

५  तल्ला  टे्रड  टावर, थापाथली, काठमाडौं, नेपाल 

फोन: +९७७(०१) ५१११०७९ 

फ्याक्स: ९७७ १ ५१११०८० इमेलl: info@cert.com.np 

वेब: www.cert.com.np फेसबुक:Facebook.com/nepalcert 

 

  

 

ससं्किण : १.०.०© २०१६ नेपाल सर्टासाइंग कम्पनी प्रा लललमटेड सब ैफधिकाि सिुक्षक्षत  । 

http://www.cert.com.np/
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 १. माईक्रोसफ्ट फिससमा २००७  

माईक्रोसफ्ट अफफस शब्द 2007,2010,2013 मा प्रमाणपत्र 
प्रयोग गरेर साइन इन गनन अनुमतत प्रमाणपत्र आधाररत 
डडजिटल आईडी प्रयोग गरेर शब्द कागिात साइन इन गनन  
आधारभूत वववरण। 
 

  प्रयोगकताा पुस्स्तका फडस्जटल माइक्रोसस     

    शब्दसाइन इन गना २००७ को document. 
 

Sample text here sample text here sample text here sample text here 

sample text here sample text here sample text here sample text here 

sample text here sample text here sample text here sample text here 

sample text here sample text here sample text here sample text here 

sample text here sample text here sample text here sample text here 

sample text here sample text here sample text here sample text here 

sample text here sample text here sample text here sample text here. 

  १.टोकनलाई प्लग इन गनुनहोस र माइक्रोसफ्ट वडन 2007  

       खोल्नुहोस।्  
  २.उपकरणपट्टीमा सजममललत जक्लक गनुनहोस ्र हस्ताक्षर  

        रेखा select गनुनहोस ।  
  ३.यो शीघ्र प्रकट हुनेछ। ठीक जक्लक गनुनहोस।् 
 

    

   ८.सन्देश बाकसमा प्रयोगकतानको वपन हाल्नु होस ्   ׀

    गररएको छ ।  
      छ। 
       तपाईंको प्रयोगकतान वपन। यो ववन्डो मा देखायको छ।  
 

 १.१ आवश्यकताहरू 

  १.टोकन बबधुतीय हस्ताक्षर सहहतको हुनुपदनछ। 
  २.टोकन लभत्र प्रमाणपत्र हुनुपदनछ । 
  ३.Microsoft Office २००७ हुनुपदनछ । 
  

 

 

    

   ६.तपाईंले document save गनुनभयो भने, सन्देश बाकस 

        देखखन्छ । यसलाई save गनुनहोस,् र  

    पुनः सुरु फेरर प्रफक्रया ततर लाग्नुहोस।् 
. 
 

 

 

 ९. Document  मा हस्ताक्षर हुनेछ ।     

 १०.तपाईंको  तल पषृ्ठ मा प्रमाणपत्र प्रततमा देखनुहुने छ। 
      त्येस्मा click गरेपतछ हस्ताक्षर panel खुल्नेछ।  
      . 

 

 

*** धन्यवाद *** 

 

 

   ४.हस्ताक्षर सेटअप बक्स देखखन्छ। हस्ताक्षर सेटअप भनन 
      बक्स र ठीक जक्लक गनुनहोस।  

 
   ५.तपाईं आफ्नो हस्ताक्षर प्रदशनन गनन चाहनुहुन्छ िहााँ  

     आफ्नो कसनर ठााँउ देखौ छ। अब हस्ताक्षरमा  

     डबल जक्लक गनुनहोस।्ठीक जक्लक 

  गनुनहोस।  

    

    

    गनुनहोस।  
 
  

 

   ७.िब साइन बक्स देखखन्छ, तल आफ्नो नाम टाइप  

     गनुनहोस ्वा रूपमा तस्वीरमा छवव चयन गनुनहोस ्।  
    तपाईंको हस्ताक्षर पररवतननमा जक्लक  

     गनुनहोस।् ववन्डोि सुरक्षा बक्स त्यसपतछ प्रमाणपत्र मा    
     पुजष्ट र ठीक जक्लक देखखन्छ।  साइन बटन जक्लक  

     गनुनहोस ्।  

 

 

 

 

नोट: प्रयोगकतान पजुस्तका डडजिटल माईक्रोसफ्ट एक्सेल / PowerPoint 2007, 2010, 2013 कागिात साइन इन गनन। माथथको न ैकदम 
उल्लेख गररएको छ ।  
  


