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~~ प्रेस विज्ञप्ति ~~ 

  क्यान इन्फोटेकको २७ औ ंसंस्करण २०७९ साल वैशाख ७ देखख १२ गतेसम्म हुने 

 

 
 

सूचना िथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयााँ–नयााँ प्रविधि प्रदर्शनी िथा यस क्षेत्रको 
विकासका लाधि आिश्यक रणनीति तनमाशणका तनप्ति साथशक अन्िरक्रिया िने उद्देश्यले सन १९९५ 
देखि बर्षेनी आयोजना हुदैं आएको क्यान इन्फोटेकको २७ औ ंसंस्करण ममति २०७९ साल िैर्ाि ७ 
ििे बुििार देखि १२ ििे सोमिारसतम काठमाडौंको भकुृटीमण्डपमा हुने भएको छ । 
 

यसअति क्यान इन्फोटेकको २७ औ ंसंस्करण २०७८ साल बैसाि २८ ििेदेखि जेठ २ ििेसतम 
पहहलो पटक र २०७८ साल माि १८ ििे देखि २३ ििेसतम दोश्रो पटक हुने िरी संपुणश ियारी 
िररसक्रकएकोमा कोमभड-१९ को लहर, काठमाडौं उपत्यका लिायि देर्का प्रमुि र्हरहरुमा 
व्यापकरुपमा फैमलएको संिमण, कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्र (सीसीएमसी) का पतछल्ला 
मसफाररस िथा तनणशयहरु, नेपाल सरकार िहृ मन्त्रालय एिं काठमाडौं उपत्यका अन्ििशिका प्जल्ला 
प्रर्ासन कायाशलय लिायि कोमभड तनयन्त्रण सतबन्िी नेपाल सरकारका पतछल्ला तनणशयहरुलाई 
ध्यानमा राख्दै क्यान इन्फोटेकका प्रायोजक, प्रदर्शनीकिाश, सहयोिी िथा सरोकारिालाहरुसंिको 
परामर्शमा अको तनणशय नभएसतमको लाधि स्थधिि िररएको धथयो । 
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२७ औ ंक्यान इन्फोटेकको मर्र्षश प्रायोजन आईएमई पे र सह प्रायोजन स्माटशच्िाइस टेक्नोलोप्जज 
(एसमसटी स्माटश क्यू आर) रहेका छन । यसैिरी आईएमई पे क्यान इन्फोटेक २०२२ इन एर्ोमसएसन 
विथ एसमसटी स्माटश क्यू आर (IME Pay CAN InfoTech 2022 in association with SCT Smart QR) 

को तलाहटनम प्रायोजन - िल्र्डमलकं कतयुतनकेर्न्स; िोल्ड प्रायोजन - नेपाल टेमलकम, जेनेरेर्न 
नेक्स्ट कतयुतनकेर्न्स र सािर ग्रुप अफ कतपतनज; मसल्भर प्रायोजन - नमस्िे पे, एस–पािर, ब्रोडिे 
इन्फोमसस नेपाल र डडप्जकम रहने छन ्। 
 

सफ्टिाररका कलेज अफ आईटी एण्ड इकमसश - आईएमई प ेक्यान इन्फोटेक २०२२ इन एर्ोमसएसन 
विथ एसमसटी स्माटश क्यू आर (IME Pay CAN InfoTech 2022 in association with SCT Smart QR) 

को इन्नोभेसन पाटशनर रहेको छ भने सनिे इन्टनेर्नल विजनेर् स्कुल - एकाडेममक पाटशनर, दराज 
केम ु- इकमर्श पाटशनर, रेबान - फुड एण्ड िेभरेज पाटशनर, मण्डला मसस्टम - भचुशिल एप्क्जविसन 
पाटशनर िथा अल्रा एलईडी - डीप्जटल डीस्तले पाटशनर रहेका छन ्। 
 

इन्फोटेक भब्य एवं सफल रुपमा आयोजना हुन देशभभत्रबाट नेपाल सरकार - सञ् चार िथा सूचना 
प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रववधि ववभाग, नेपाल दरूसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेभलकम, नेपाल 
उद्योग वाणणज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमशश, नेपाल उद्योग पररसंघ, सुबबसु केबलनेट र 
भायानेट कम्युननकेशन्स, नेपाल मोबाइल वििरक संि तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा असोभसयो (Asian-

Oceanian Computing Industry Organization) र ववट्सा (World Innovation Technology and 

Services Alliance) को पनन सहयोग रहने छ । 
 

क्यान इन्फोटेकको २७ औ ंसंस्करण सफलिापुिशक आयोजना िनश यस अति सहयोि पुरयाउनुहुने 
सबैमा हाहदशक आभार िथा िन्यिाद ब्यक्ि िदै आिामी िैर्ािमा आयोजना हुने क्यान इन्फोटेक 
२०२२ मा सहयोि एिं सहभाधििाको तनप्ति क्यान महासंि सबैसंि हाहदशक अनुरोि िदशछ । 
  

 

िन्यिाद । 
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नारायण थापा 
महासधचि 

ममतििः २०७८ फाल्िुण १० ििे मंिलिार 


