
क्यान इन्फोटेक सम्पन्न, चार लाखले गरे अवलोकन काठमाडौं 

सूचना प्रववधिमा रुधच राख्न े कररब ४ लाख अवलोकनकर्ााको उत्साहजनक उपस्थितर्का साि क्यान 
इन्फोटेक २०१९ समापन भएको छ । माघ १५ गर्ेदेखख सुरु भएको मेलाको अवलोकन गना अस्न्र्म 
ददन आइर्बारमात्र कररब एक लाख मातनस मेलाथिल भुकुटीमण्डप पुगेका धिए । 

कम््युटर एसोससएसन नेपाल (क्यान) महासंघले माघ १५ गर्ेदेखख आयोजना गरेको २५औ ंसंथकरणको 
क्यान इन्फोटेक २०१९ मा दैतनक जीवनमा प्रववधिको प्रयोगलाई ववशषे महत्व ददइएकाले पतन 
अवलोकनकर्ााको उल्लेख्य घुइँचो लागेको हो । मेलामा औषधि ओसारपसारका लाधग ड्रोनको प्रयोग, 

दरूसशक्षा ससकाइ, थमाटा होम र कृवषक्षेत्रमा प्रववधिको प्रयोग अवलोकनको व्यवथिा समलाइएको धियो । 
त्यथर्ै, मेलाथिलमै सहरको कुनै एक थिानबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट दरूदराजदेखख गाउँगाउँका 
ववद्यालयमा एकसाि अध्ययन–अध्यापन गराइएको धियो । 

‘सुबबसु क्यान इन्फोटेक २०१९ इन एसोससएसन ववि ईसेवा’ नाम ददइएको मेलामा सूचना र्िा सञ्चार 
क्षेत्रका नौला प्रववधि र उपकरणका साि ै नयाँ–नयाँ सफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरण र नेपाली प्राववधिकले 
ववकास गरेका प्रववधि प्रदशानीमा राखखएका धिए । 

सूचना प्रववधि मेला अवलोकन गना मस्न्त्रपररषदका पूवाअध्यक्ष खखलराज रेग्मी, नेपाल कम्युतनथट पाटी 
नेकपाका महासधचव ववष्णु पौडले, वररष्ठ हाथय कलाकार मदनकृष्ण शे्रष्ठलगायर् ववसभन्न दलका नेर्ा, 
नेपाल प्रहरीका वररष्ठ प्रहरी अधिकृर्, नेपाल सरकारका उच्च पदथि कमाचारी, नेपालस्थिर् कूटनीतर्क 

तनयोगका प्रतर्तनधि, व्यापारी, व्यवसायी, कलाकार, खेलाडीलगायर् ववसभन्न पेसागर् संघसंगठनका 
प्रतर्तनधि भकुृटीमण्डप पुगेका धिए  

क्यान इन्फोटेक समापनपतछ कम््युटर एसोससएसन नेपाल (क्यान) महासंघका अध्यक्ष हेमन्र् 

चौरससयाले नेपाली प्रववधिको उत्पादनमा भएको वदृ्धिसँगै सूचना प्रववधि मेलाको औधचत्य िप 
प्रभावकारी बन्दै गएको बर्ाए । उनका अनुसार यसपटकको मेलामा नेपाली प्रववधि र नेपाली 
प्राववधिकको उत्साहजनक उपस्थितर् रह्यो । ‘क्यान इन्फोटेक २०१९ को सफलर्ा नै यसैमा तनदहर् छ,’ 

उनले भने । 

मेलामा र्ीनवटा डडभाइसमा कनेक्ट गना समल्ने ककबोडा, ट्राकफक म्यानेजमेन्टमा उपयोग गना सककन े
ससससदटभी क्यामेरालगायर्मा अवलोकनकर्ााले ववशषे रुधच देखाएका धिए । सूचना प्रववधि मेलाको 
सरकारी ववद्यालयमा अध्ययनरर् ववद्यािी, जेष्ठ नागररक र अपांगर्ा भएका व्यस्क्र्लाई तनिःशुल्क 
अवलोकनको सुवविा ददइएको धियो । 



यसैबीच, क्यान इन्फोटेकमा बुिबारदेखख सुरु भई आइर्बार सम्पन्न रोबोट ब्याटल कस्म्पदटसनअन्र्गार् 
समनी पुस बुटर्फा  सुरज पटवारी ववजयी भएका छन ्भने पवनदेव शमाा उपववजेर्ा बनेका छन ्। त्यथर्ै, 
कम्ब्याट रोबोट ब्याटलर्फा  सोनाम तघसमरे ववजेर्ा र्िा पवनदेव शमाा नै उपववजेर्ा बन्न सफल भए । 
त्यसैगरी, अटोनोमस रोबोट ब्याटलर्फा  राजेश िसुू, रववन पराजुली, सुशील शे्रष्ठ, सरोज गुराव ववजयी भए 
भने सञ्जीव गोसाई, प्रकाश शे्रष्ठ, ववजयकुमार फुयाल र सागर खरेल उपववजेर्ा बनेका छन ्। 

प्रदेश इन्फोटेक पतन िमािम 

राजिानीमा जारी क्यान इन्फोटेक सककएलगत्तै प्रादेसशक इन्फोटेकमा क्यान महासंघ जुट्नेछ । 
भकुृटीमण्डपमा सूचना प्रववधि मेला सककएको एक सार्ा नबबन्दै प्रदेश ३ को धचर्वनमा माघ २७ देखख 
३० गर्ेसम्म चार ददन मेला लाग्नेछ । त्यसपतछ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा फागुन १८ देखख २४ सम्म, 

प्रदेश ५ को बुटवलमा फागुन ३ देखख ७ र कणााली प्रदेशको सुखेर्मा फागुन २४ देखख २८ सम्म 
प्रादेसशक इन्फोटेक आयोजना गररएको क्यान महासंघका वररष्ठ उपाध्यक्ष नवराज कँुवरले जानकारी ददए 
। यसअतघ, प्रदेश १ को ववराटनगरमा पुस १९ देखख २३ र प्रदेश २ को वीरगन्जमा पुस २७ देखख ३० 
गर्ेसम्म प्रादेसशक इन्फोटेक सम्पन्न भइसकेको छ । 

 


