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    10. The file is now signed and appears 

on the rectangle area         

 created.                          

*********** 

१.एडोब का लागि Document Encryption 
एक्रोब्याट एक्स प्रो फाइलहरू। 

 
 

Adobe Reader मा 11.0.15 वा पछि प्रमाणपत्र प्रयोि िरेर 
साइन इन िना अनुमछर् प्रमाणपत्र आधाररर् डडस्िटल ID 

प्रयोि PDF काििार् Encrypt का लागि िना भनेर आधारभूर् 
वणान, पपडडएफ पाठक-सक्षम मा एडोब एक्रोबेट एक्स पहहलो 
प्रो हुन आवश्यक ि। 

  

   १.२. प्रयोिकर्ाा पुस्तर्का डडस्िटल एक्रोब्याट 

 Encryption िना एक्स प्रो फाइलहरू ।  

 

        एक्स प्रो फाइलहरू ।  

 

१. टोकन प्लि इन िनुाहोस।् एडोब प्रयोि िरेर 
पीडीएफ फाइल खोल्न  एक्रोब्याट एक्स प्रो प्रयोि  
िनुाहोस ् ।  

 २.  उपकरण खोल्न साइन स्क्लक िनुाहोस ्।  

 ३. संरक्षण स्क्लक िनुाहोस।् प्रमाणपत्रका साथमा Encrypt 
    िानुहोस । 
  ४. यो सन्देश देखखन्ि ।   

 ५.  Yes स्क्लक िनुाहोस ्।  

 

७  .यो. Encrypt िना आफ्नो डडस्िटल आईडी को 
     एक Select document।र्पाईं आफ्नोडडस्िटल 
     आईडी select िैन भने यो चरण मा, र्पाईं यस 
     पटक  document खोल्न सक्षम हुने िैन 
     र्ैपछन सुरक्षक्षर् िररएको हुने ि। 

८. ठीक स्क्लक िनुाहोस ् । 

 

    १.१. आवश्यकर्ाहरू 

 

 १. टोकन driver संचाललर् ि ।  

  २. प्रमाणपत्र टोकन लभत्र राखखएको ि ।  

 ३ .एडोब एक्रोबेट एक्स प्रो / Adobe पाठक 11.0.15 वा 
   पछि ।  

 ४.प्राप्र्कर्ााको key सावािछनक ि ।  

 

                             

 

 

      

६.यो पवन्डो देखाएपछि अको स्क्लक िनुाहोस ्।  

         
 

 

९. र्पाईंको प्राप्र्कर्ाा सावािछनक key लाई ब्राउि िनुाहोस।् 

 १०.Open स्क्लक िनुाहोस ्। 
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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. 

 

   ११. यो संख्या मा देखाइएको हुनेि । त्यहााँ दईु 

           सावािछनक key मात्र हुन्ि र त्यहााँ  छनिी  

          Key यो PDF document Encrypt िना 
           सक्नुहुन्ि। त्यसपिी 
           अको स्क्लक िनुाहोस ्।   

 

   १२. कृपया िानकारी सारांश प्रवेश  

           िराउनुहोस। त्यसपिी  समाप्र् स्क्लक िनुाहोस ्।  

 

 

 १३. एक्रोब्याट सुरक्षा को सूचना पढ्नुहोस र ठीक 

          स्क्लक िनुाहोस।् 

        Document लाई save िरर आफ्नो document  

        बन्द िनुा  अछि आवश्यकर्ा अनुसार राखु्नहोस। अन्र्मा, 
        र्पाईंको  PDF document Encrypt िररएको हुने ि। 

 

 

 

 

  १४.  प्राप्र्कर्ाा र उनको छनिी key प्रयोि  

          Decrypt हुनेि। 
           आंकडा मा देखाइएको  प्रयोिकर्ाा पपन 

           प्रमाखणर् ि ।  

         Log in स्क्लक िनुाहोस ्।  

 

     १५. अन्र्मा, र्पाईंको आफ्नो document 

            Decrypt हुन्ि र अब र्पाईं आफ्नो document 

           शीर्ाक हेना आंकडा मा देखाइएको ि ।  

                                                                                

  

                              ***धन्यवाद*** 

***धन्यवाद*** 

 


