
क्यान इन्फोटेक २०१९, मेलाको उद्घाटन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्री गोकुल प्रसाद िास्कोटाले 
गनु ुभएको छ । 

यो मेला क्यान महासंघको २५ संस्करण हो । 

उद्घाटन समारोहमा मन्री बास्कोटाले कम्प्युटर आम नेपाली जनतासम्पम पुग्नुपने बताउँदै सचूना 
प्रविधि अब कुनै िग,ु व्यक्क्तमा सीममत नराखी सिसुुलभ रुपमा सबैसँग पुग्नुपने बताउन ुभयो । मन्री 
बाँस्कोटाले देशमा कनेक्टीमभटी अझै सुलभ हुन नसकेको बताउँदै कनेक्क्टमभटी लाईनको माग ुअझै खलुा 
भइनसकेको बताउनु भयो । मन्री बाँस्कोटाले भन्नु भयो ‘‘सरकारलाई कक्न्भन्स गनु ु।’’ व्याण्डविथ र 
सेटलाइट राख्ने सरकारको योजना छ । सुुःख सुवििा प्रा्त व्यक्क्तहरूदेखख २ हजार िदृ्िभत्ता मलने 
दगुमुसम्पमकाहरूको सेिा पु¥याउन े िातािरण बनाउनु पने बताउनु भयो । सरकार ननयामक ननकाय 
जस्तो मार भएको छ । समदृ्धि र सुुःख जनतासम्पम पुग्न पछु । सरकारले नबुझकेो कुरा सम्पझाउनु 
होस ् । सरकार सहयोग गन ु तयार छौं । सरकारले १६ हजार कम्प्युटर ककनेर देशको सबै 
विद्यालयहरूमा प¥ुयाउँदै छौं । शहरमा बसेर व्यापार गन ु सक्जलो छ तर सरकार समेत गाउँमा 
नसककरहेको बताउनु भयो । युिा पीीँढिहरूका लाधग मोिाइल विलामसताको सािान भएको बताउँदै गररब 
देशको पैसा बाढहरने धचन्ता छ । 

नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल शे्रष्ठले यस क्षेरमा आिद्ि व्यिसायीहरूले 
ग्राहकहरूलाई सुन्तुष्ती ढदन सक्नु पछु र जबसम्पम सन्तुष्ती ढदन सककदैन तबसम्पम सेिाको महत्ि 
नहुने पनन बताउनु भयो। 

नेपाल चमे्पिस ुअफ कमशुका उपाध्यक्ष राजेन्र मल्लले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी देशको व्यापार घाटा 
कम गन ुसक्ने सुझाि ढदनु भयो । मल्लले यस क्षेरमा आिद्ि व्यिसायीहरू ननराश छन ्। सूचना 
पाकु उपयोग विढहन भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेरमा हजारौं जनशक्क्त तयार भएका छन ्। आफ्न ै
देशमा सूचना प्रविधिको विकास गरी विदेमशएका युिाहरूलाई रोजगार ढदने िातािरण बनाउनु पन े
बताउनु भयो । 

प्रमुख प्रायोजक सुविसु केिल नेटिकु प्रा.मलका अध्यक्ष सुिीर पराजुलीले आढटुकफमसयल इन्टेक्जेन्स 
सफ्टियर पढहलो पटक प्रयोगमा ल्याएको बताउनु भयो । 

एशोमसएटस ्स्पोन्सर ई–सेिाकाको तफुबाट रोशन लाममछानेले इन्फोटेक मेला विगतको भन्दा फरक हुन े
विश्िास मलएको बताउँदै डडक्जटल पेमेन्ट प्रविधिको जानकारी गराउँनु भयो । ढटकट काट्ने सहभागीहरू 
मध्ये ४ जनालाई इन्डोनेमशयाको बाली र थाइल्याण्डको बैंककमा हिाई ढटकट र खानबस्न सढहत 
सुवििा ढदने बताउनु भयो । 



क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरामसयाले मेला प्रदशनुीमा राखखएको सूचना प्रविधिहरूबाट सक्दो 
फाइदा मलन सबैलाई आग्रह गनुभुयो । 

क्यान महासंघका महासधचि रक्ञ्जत पोदारबाट मेलामा रोिट व्याटल ककक्म्पपढटशन, इनोभेशन सेन्टर र 
ड्रोन लगायत विविि आकर्णुहरू भएको बताउनु भयो । 

क्यान महासंघका िररष्ठ उपाध्यक्ष निराज कँुिरले मेलामा सबै सहभागीहरूलाई  िन्यिाद ढदनु भयो । 

 


