
क्यान इन्फोटेक अवलोकन गनेको घुइँचो 

क्यान महासंघ भन्छ– यसपटकको मेला दैननक जीवनमा प्रववधिको प्रयोगमा केन्द्न्ित 

राजिानीको भकुृटीमण्डपमा जारी सूचना प्रववधि मेलामा अवलोकनकतााको उल्लेख्य सहभाधगता देखिएको 
छ । ववभभन्न नौला प्रववधि र प्रदर्ानी हेना तीन ददनमै डढे लािभन्दा बढी अवलोकनकताा मेलास्थल 
पुगेका छन ्। 

कम्प्युटर एसोभसएसन नेपाल (क्यान) महासंघले माघ १५ गतेदेखि आयोजना गरेको २५औ ंसंस्करणको 
क्यान इन्फोटेक २०१९ गत वर्ाभन्दा ननक्कै भभन्न छ । दैननक जीवनमा प्रववधिको प्रयोगलाई ववर्रे् 
प्राथभमकता ददएका कारण पनन अवलोकनकताा ववगतमा भन्दा बढी आकवर्ात भएको क्यान महासंघकी 
उपाध्यक्ष सुनैना नघभमरे पाण्डलेे जानकारी ददइन ्। 

मेलामा दरूदराजमा ड्रोनको प्रयोग गरी और्धि ओसारपसार गने, दरूभर्क्षा भसकाइ, स्माटा होम र 
कृवर्के्षत्रमा प्रववधिको प्रयोग व्यावहाररक रुपमै देिाइएको छ । ‘ड्रोनबाट दरूदराजमा और्धि पठाउन 
सककन,े एक ठाउँबाट दईु–तीन ठाउँमा अध्ययन–अध्यापन गराउन सककनेलगायत प्रववधिको व्यावहाररक 

प्रयोगमा यसपटक ववर्ेर् ध्यान ददएका छौं,’ उनले भननन,् ‘त्यसकारण पनन क्यान इन्फोटेक २०१९ 
ववगतमा भन्दा भभन्न छ ।’ 

‘सुबबसु क्यान इन्फोटेक २०१९ इन एसोभसएसन ववथ ईसेवा’ नाम ददइएको मेलामा सूचना तथा सञ्चार 
क्षेत्रका नौला प्रववधि र उपकरणका साथ ै नयाँ–नयाँ सफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरण र नेपाली प्राववधिकले 
ववकास गरेका प्रववधि प्रदर्ानीमा राखिएका छन ् । क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरभसयाले 
यसपटकको सूचना प्रववधि प्रदर्ानी सभभास सेक्टर र इन्नोभेसन केन्द्न्ित भएको बताए । ‘यसपटक 
बैंककङलगायत क्षेत्रका लाधग प्रववधिको प्रयोगलाई क्यानले ववर्रे् प्राथभमकता ददएको छ,’ उनले भने, 
‘त्यस्तै इन्नोभेसन सेक्टरमा आउन चाहनेका लाधग मेला एक्सपोजर बनेको छ ।’ 

मेलामा बुिबारदेखि सुरु भएको रोबोट ब्याटल कन्द्म्पपदटसनमा अवलोकनकतााको ववर्रे् आकर्ाण देखिएको 
क्यानले जनाएको छ । मेलामा रहेको रोबोदटक्स जोनमा मेलाको अन्द्न्तम ददन आइतबार (२० गते)सम्पम 
पाँच ददन रोबोट ब्याटल कन्द्म्पपदटसन हुनेछ । 

मेलामा बबहीबार पनन प्रववधिको माध्यमबाट अध्ययन गराइएको धथयो । मेलामा काठमाडौंको पद्मकन्या 
माध्यभमक ववद्यालयबाट मेलास्थल आएका ववद्याथी र बुटवलको काभलका माववका ववद्याथीलाई 
एकसाथ प्रववधिको माध्यमबाट बूढानीलकण्ठ स्कुलका भर्क्षकले पढाएका धथए । 



बुिबार िाददङबाट क्यान इन्फोटेक अवलोकन गना आएका ववद्याथीलाई बुटवलको काभलका माववका 
भर्क्षकले प्रववधिको माध्यमबाट अध्यापन गराएका धथए । 

मेलाको तेस्रो ददन बबहीबार वररष्ठ हास्यकलाकार मदनकृष्ण शे्रष्ठ, नेपाल कम्पयुननस्ट पाटीका नेता देवेन्ि 

पौडले, ववद्याथी नेता नयन भसहं महर, नेपाल प्रहरीका वररष्ठ प्रहरी अधिकृत, नेपाल सरकारका उच्च 
पदस्थ कमाचारी, नेपालन्द्स्थत कूटनीनतक ननयोगका प्रनतननधि, व्यापारी, व्यवसायी, कलाकार, िेलाडीलगायत 
ववभभन्न पेसागत संघसंगठनका प्रनतननधिको ठूलो संख्यामा उपन्द्स्थनत रह्यो । 

कुल १७५ स्टल रहेको मेलामा हाडावेयर सेल्स तथा मेन्द्न्टनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसेसोररज, डडलर 
र डडन्द्स्िव्युटसा, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टेभलकम्पयुननकेसन्स, आईभसटी कलेज तथा िेननङ इन्द्न्स्टच्युट, 

सफ्टवेयर सोलुसन्स, पेमेन्ट सोलुसन्सलगायतका स्टल छन ्। मेला अवलोकनका लाधग सवासािारणलाई 
प्रवेर् र्ुल्क १०० रुपैयाँ र ववद्याथीलाई ५० रुपैयाँ तोककएको छ । 

प्रववधि मेलामा सामूदहक रुपमा आउन चाहने सरकारी ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीले ववद्यालयबाट 
पत्र भलएर आएमा ननिःर्ुल्क प्रवेर् पाउने व्यवस्था भमलाइएको छ । त्यस्तै, जेष्ठ नागररक र अपांगता 
भएका व्यन्द्क्तलाई पनन ननिःर्ुल्क प्रवेर्को सुवविा ददइएको छ । 

 


