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विधुतीय हस्ताक्षर 
 माईक्रोसफ्ट अफिस दस्तावजे हस्ताक्षरित ि Multiple साइनिङका लागि प्रयोिकताा 

पसु्स्तका  

५  तल्ला  टे्रड  टावि, थापाथली, काठमाडौं, िेपाल 

िोि: +९७७(०१) ५१११०७९ 

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

वेब: www.cert.com.np  िेसबुक: facebook.com/nepalcert 

 

 

 

ससं्करण : १.०.०© २०१६ नेपाल सर्टिफाइंग कम्पनी प्रा लललिटेड सब ैअधिकार सरुक्षित  । 

http://www.cert.com.np/
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 १.माईक्रोसफ्ट अफिस लागि दस्तावेज हस्ताक्षरित 

2007 (Microsoft Office शब्द) 

 

 

माईक्रोसफ्ट अफिस शब्द 2007,2010,2013 मा प्रमाणपत्र प्रयोि 
ििेि साइि इि ििा अिुमनत प्रमाणपत्र आधारित डडस्जटल 
आईडी प्रयोि ििेि शब्द document साइि इि  ििे केही 
आधािभूत ववविण। 
 

१.१.प्रयोिकताा पसु्स्तका डडस्जटल माइक्रोसफ्ट शब्द 

       साइि इि ििा         2007 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. टोकि प्लिइि ििुाहोस। माइक्रोसफ्ट वडा 2007 
खोल्िुहोस।् 

२. उपकिणपट्टीमा सस्ममललत स्क्लक ििुाहोस ्ि हस्ताक्षि 
िेखा select ििुाहोस। 

३.  यो शीघ्र प्रकट हुिेछ। ठीक स्क्लक ििुाहोस।् 

 

८.  एउटा सन्देश बक्समा  तपाईंको उत्प्पे्ररित 
     प्रयोिकताा वपि। यो ववन्डो देखाएको हुिे छ ।  

 

  
 

१.१.आवश्यकताहरू 

१.  टोकि driver संचाललत छ। 

२. प्रमाणपत्र टोकि लभत्र िाखखएको छ। 

३. माईक्रोसफ्ट अफिस 2007 आवेदि। 

  

 

 

६. तपाईंले Document save ििुाभयो भिे, सन्देश 
   बाकसप्रदलशात हुिेछ।यो save ििा स्क्लक 
   ििुाहोस,् िपुिः सुरू प्रफक्रयामा जािुहोस।   
. 
 

 

 

९. अन्तमा document मा हस्ताक्षि िरिएको छ।    

१०.तपाईंले तलको पषृ्ठ मा प्रमाणपत्र प्रनतमा 
   देखु्नहुिेछ।यो स्क्लक मा, त्प्येसपनछ यो हस्ताक्षि 
   खुल्िेछ।      

११.यो Multiple साइनिङ त्प्यहह प्रफक्रया दोहोयााउिुहोस।् 

     तपाईं आफ्िो हस्ताक्षि प्रदशाि ििा चाहिुहुन्छ भिे 

     जहााँ आफ्िो कसाि ठााँउ देखाएको हुिे छ ।                                                           

***धन्यवाद*** 

 

 

 

४.   हस्ताक्षि सेटअप बक्स देखखन्छ। हस्ताक्षि सेटअप 

    भिा बक्स ि ठीक स्क्लक ििुाहोस ।  

 

  

५ . तपाईं आफ्िो हस्ताक्षि प्रदशाि ििा चाहिुहुन्छ 

   जहााँ आफ्िो कसाि ठााँउ। अब हस्ताक्षि िलक मा 
   डबल स्क्लक ििुाहोस।्द्रतु प्रकट हुिेछ। ठीक click 
   स्क्लक ििुाहोस  ।   

   
 

 

७.  जब साइि बक्स देखखन्छ, तल आफ्िो िाम टाइप 
   ििुाहोस ्तस्वीि select ििा स्क्लक ििुाहोस ्तपाईंको 
      हस्ताक्षि परिवताि स्क्लक ििुाहोस।् ववन्डोज सुिक्षा 
     बक्स मा िएि त्प्यसपनछ प्रमाणपत्र पुस्ष्ट ि ठीक स्क्लक 
     देखखन्छ। 

        :      

 

         त्प्यसपनछ प्रमाणपत्र पुस्ष्ट ि ठीक स्क्लक 
देखखन्छ। 

        संख्या मा देखाइएको साइि बटि स्क्लक 
ििुाहोस:्      

 

िोट: प्रयोिकताा पुस्स्तका डडस्जटल माईक्रोसफ्ट एक्सले / PowerPoint 2007, 2010, 2013 कािजात साइि इि ििा। मागथको ि ै
कदम बुझाउाँछ। 


