
क्यान इन्फोटेकमा अवलोकनकर्ााको थाममनसक्नु भीड, भोमल अन्न्र्म दिन 

नेकपाका महासचिव पौडेल भन्छन–् सूिना प्रववचि मेलाका लाचि भकुृटीमण्डप सानो भयो 

काठमाडौं राजिानीको भकुृटीमण्डमा जारी सूिना प्रववचि मेला समापन हुन एक दिन बााँकी रहाँिा 
अवलोकनकर्ााको घुइाँिो लािेको छ । पााँिौं दिनसम्ममा प्रववचि मेलाको कररब ३ लाखले अवलोकन 
िरेका छन ्

सूिना प्रववचि मेलाको शननबार मन्न्िपररषिका पूवाअध्यक्ष खखलराज रेग्मी, नेपाल कम्युननस्ट पाटी 
नेकपाका महासचिव ववष्णु पौडलेलिायर्ले अवलोकन भ्रमण िरेका छन ्। उनीहरुले सूिना प्रववचिको 
ववकासमा क्यान महासंघको भूममकाको सराहना िरे । 

‘सूिना प्रववचिको वास्र्ववकर्ा बुझ्न मेला आउनुपने रहेछ,’ क्यान इन्फोटेकको पदहलो पटक 
अवलोकन िरेका नेकपा महासचिव पौडलेले भने, ‘सूिना प्रववचिबारे बुझ्न र नयााँ प्रववचिबारे 
जानकारी मलन यनर् ठूलो उपन्स्थनर् हुने रहेछ, मेला स्थलमा आएपनछ ठाउाँ  सानो भएको महसुस 
भयो ।’ मेला अवलोकनपनछ क्यान महासंघका प्रनर्ननचिसाँि उनले यनर् ठूलो मेलालाई थप 
व्यवन्स्थर् िना सरकारलाई सुझाव दिने प्रनर्बद्िर्ा जनाए । 

क्यान महासंघका उपाध्यक्ष रोमकान्र् पाण्डलेे नेपाली प्रववचिको उत्पािनमा भएको वदृ्चिले क्यान 
इन्फोटेकको िायरा थप फराककलो बनाएको महसुस भएको बर्ाए । ‘यसपटकको मेलामा नेपाली 
प्रववचि र नेपाली प्राववचिकको उत्साहजनक उपन्स्थनर्ले हामीलाई थप हौसला ममलेको छ,’ उनले भने, 
‘केही वषाको अवचिमै प्रववचि र िक्ष प्राववचिक जनशन्क्र्को उत्पािनमा नपेाल ननकै अिाडड पुिेको 
अनुभूर् भएको छ ।’ 

कम््युटर एसोमसएसन नेपाल (क्यान) महासंघले माघ १५ िर्ेिेखख आयोजना िरेको २५औ ं
संस्करणको क्यान इन्फोटेक २०१९ मा िैननक जीवनमा प्रववचिको प्रयोिलाई ववशषे महत्व दिइएकाले 

पनन अवलोकनकर्ााको उल्लेख्य घुइाँिो लािेको हो । मेलामा औषचि ओसारपसारका लाचि ड्रोनको 
प्रयोि, िरूमशक्षा मसकाइ, स्माटा होम र कृवषक्षेिमा प्रववचिको प्रयोि अवलोकन िना सककन्छ । 
मेलास्थलमै सहरको कुनै एक स्थानबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट िरूिराजिेखख िाउाँिाउाँका 
ववद्यालयमा एकसाथ अध्ययन–अध्यापन िराइएको छ । 

‘सुबबसु क्यान इन्फोटेक २०१९ इन एसोमसएसन ववथ ईसेवा’ नाम दिइएको मेलामा सूिना र्था 
सञ्िार क्षेिका नौला प्रववचि र उपकरणका साथै नयााँ–नयााँ सफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरण र नेपाली 
प्राववचिकले ववकास िरेका प्रववचि प्रिशानीमा राखखएका छन ्। 



मेला अवलोकनकर्ााहरुले पनन यसपटकको सूिना प्रववचि मेला िेरै दहसाबले वविर्को भन्िा मभन्न 
रहेको बर्ाएका छन ्। ‘पदहला–पदहला क्यान इन्फोटेकमा हाडावेयरको बबक्री–ववर्रणभन्िा बढी केही 
हुाँिैनथ्यो,’ हरेक वषाजसो क्यान अवलोकन ििै आएका नवलपरासीका सुदिप बराल भन्छन,् 

‘यसपटकको मेला सफ्टवेयर र त्यसको व्यावहाररक प्रयोिमा बढी केन्न्िर् रहेको पाइयो । 

मेलामा र्ीनवटा डडभाइसमा कनेक्ट िना ममल्ने ककबोडामा पनन अवलोकनकर्ााले ववशषे रुचि िेखाएका 
छन ्। यो ककबोडा ब्लुटुथको माध्यमबाट दटभीमा पनन कनेक्ट िना सककने र मोबाइलबाट पनन प्रयोि 
िना सककन्छ । त्यस्र्ै, ट्राकफक म्यानेजमेन्टमा उपयोि िना सककने मसमसदटभी क्यामेरा पनन मेलामा 
राखखएको छ । माननस र्था वस्र्ुको संख्यासमेर् िणना िना सक्ने यो क्यामेराले उद्योिी एव ं

सवासािारणको ध्यान खखिकेो छ । बुिबारिेखख सुरु भएको रोबोट ब्याटल कन्म्पदटसनमा 
अवलोकनकर्ााको ववशषे आकषाण िेखखएको छ । मेलामा रहेको रोबोदटक्स जोनमा मेलाको अन्न्र्म 
दिन आइर्बार (२० िर्े)सम्म पााँि दिन रोबोट ब्याटल कन्म्पदटसन हुनेछ । 

सूिना प्रववचि मेलाको ववमभन्न िलका नेर्ा, ववद्याथी नेर्ाहरु, नेपाल प्रहरीका वररष्ठ प्रहरी अचिकृर्, 

नेपाल सरकारका उच्ि पिस्थ कमािारी, नेपालन्स्थर् कूटनीनर्क ननयोिका प्रनर्ननचि, व्यापारी, 
व्यवसायी, कलाकार, खेलाडीलिायर् ववमभन्न पेसािर् संघसंिठनका प्रनर्ननचिले अवलोकन िरररहेका 
छन ्। शननबार नानयका स्वन्स्र्मा खड्का िलचिि ‘बुलबुल’को प्रोमोसनका साथ ैमेला अवलोकनका 
लाचि आएकी चथइन ्। 

कुल १७५ स्टल रहेको मेलामा हाडावेयर सेल्स र्था मेन्न्टनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसेसोररज, 

डडलर र डडन्स्ट्रव्युटसा, इन्टरनेट सेवाप्रिायक, टेमलकम्युननकेसन्स, आईमसटी कलेज र्था टे्रननङ 
इन्न्स्टच्युट, सफ्टवेयर सोलुसन्स, पेमेन्ट सोलुसन्सलिायर्का स्टल छन ्। मेला अवलोकनका लाचि 
सवासािारणलाई प्रवेश शुल्क १०० रुपैयााँ र ववद्याथीलाई ५० रुपैयााँ र्ोककएको छ । 

प्रववचि मेलामा सामूदहक रुपमा आउन िाहने सरकारी ववद्यालयमा अध्ययनरर् ववद्याथीले 

ववद्यालयबाट पि मलएर आएमा ननिःशुल्क प्रवेश पाउने व्यवस्था ममलाइएको छ । त्यस्र्ै, जेष्ठ 
नािररक र अपांिर्ा भएका व्यन्क्र्लाई पनन ननिःशुल्क प्रवेशको सुवविा दिइएको छ । 

 


