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~~ पे्रस विज्ञवि ~~ 

क्यान इन्फोटेक २०२३ भव्यताका साथ सम्पन्न 

 

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोवसएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आयोजना गरेको २८औ ंसंस्करणको बृहत् सूचना सञ्चार 

प्रविवि प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फोटेक २०२३’ भव्यताका साथ सम्पपन्न भएको छ । राजिानीको भृकुटीमण्डपमा माघ २४ दवेि २९ 

गतेसम्पम भएको यो प्रदर्शनीलाई तीन लाि बढीले अिलोकन गरेका छन् ।  

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविवि मन्री रेिा र्माशले गत मंगलबार एक विर्ेष समारोह माझ ‘इन्फोडेभलर्स क्यान इन्फोटेक २०२३ ईन 

एर्ोसर्एन सिथ सडशहोम फाइबरनेट’को समुद्घाटन गनुशभएको वथयो । सो अिसरमा नेपाल सरकारका विवर्ष्ट अविकारीहरू सवहत 

वनजी क्षेर तथा विवभन्न संघसंस्थाका प्रवतवनविहरूको उपवस्थवत रहेको वथयो । 

 

६ वदनसम्पम चलेको प्रदर्शनीमा हरेक वदन नेपाल सरकार तथा मातहतका वनकायका तफश बाट विवर्ष्ट अविकारीहरू, स्थानीय तहका 

जनप्रवतवनविदेवि प्रदेर्सभा, रावरियसभा र प्रवतवनविसभाका सांसदहरु, विवभन्न राजनीवतक दल सम्पबद्ध नेता, योजना आयोगका 

अविकारीहरु, नीवत वनमाशता, रावरिय तथा अन्तराशवरिय क्षरेका व्यिसायी, कलाकार,  समाजसेिी, विद्याथी तथा सूचना 

प्रविविपे्रमीले अिलोकन गनुशभएको वथयो । 

 

आइतबार क्यान इन्फोटेकको अवन्तम वदन काठमाडौं महानगरपावलकाकी उप-प्रमुि सुवनता डंगोल, पूिशमन्री महेर् बस्नेत, 

प्रवतविसभाका सांसद दामोदर पौडेल र लगायतका विवर्ष्ट अवतवथले प्रदर्शनीको प्रत्यक्ष अिलोकन गनुशभएको वथयो । 

 

यस संस्करणको क्यान इन्फोटेक उत्साहजनक रूपमा सफल भएको र सकारात्मक प्रवतविया प्राि भएको क्यान महासंघका 

अध्यक्ष रणजीत पोदारले बताउनुभयो । उहााँले प्रदर्शनीका सम्पपूणश प्रायोजक, प्रदर्शनीकताश कम्पपनीहरू, सहयोगी संस्थाहरू, वमवडया 

तथा सूचना प्रविविपे्रमी अिलोकनकताशलाई िन्यिाद समेत वदनुभयो ।  

 

क्यान इन्फोटेक २०२३ को र्ीषश प्रायोजकमा सफ्टिेयर कम्पपनी इन्फोडेभलपसश प्रावल रहेको वथयो भन ेएसोवसएट स्पोन्सरमा 

इन्टरनेट सेिाप्रदायक वडर्होम फाइबरनटे रहेको वथयो । त्यस्तै डायमण्ड स्पोन्सरमा नेपाल टेवलकम, गोल्ड स्पोन्सरमा माया 

एवनमेसन एकेडेमी, हिुाि ेटेक्नोलोजी - इन नेपला, फर नेपाल र वसल्भर स्पोन्सरमा एस पािर, अन वसक्का, वडवजकम रहेका 

छन्  । 

 

वटकेवटङ पाटशनरमा पेिेल, बैवकङ पाटशनरमा कुमारी बैंक वलवमटेड, इन्सुरने्स पाटशनर आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, नलेज पाटशनर 

लडश बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन, िेवनङ पाटशनरमा इन्टरनेर्नल स्कुल फर वस्कल्स, फुड एण्ड बेभरेज पाटशनर र् याकेट बार एण्ड 

इभेन्ट्स, भचुशअल एवक्जवबसन पाटशनर मण्डला वसस्टम, सीसीटीभी पाटशनर ई विरी सेल्स एण्ड सवभशसेज र एसएमएस पाटशनर 

स्पारो एसएमएस रहेका वथए  । 
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प्रदर्शनीस्थलमा रहेको ब्रावन्डङ कक्षमा देर्विदेर्का विवभन्न कम्पपनी एिं ब्रान्डहरूको उपवस्थवत रहेको वथयो । यसअन्तगशत 

वफन्टेक, इन्टरनेट सेिाप्रदायक, टेवलकम सेिाप्रदायक, हाडशियेर सेल्स तथा मेन्टेनेन्स, पािर सोलुसन्स लगायत रहेका वथए । 

त्यस्त ै यसपटक स्टाटशअप, इनोभेसन, कलेज तथा तावलम केन्रहरू, सफ्टिेयर सोलुसन्सका साथै कम्प्युवटङ वडभाइससाँग 

सम्पबवन्ित कम्पपनीका लावग विर्ेष स्थान वदइएको वथयो । यसरी प्रदर्शनीमा १५० बन्दा बढी स्टलको सहभावगता रहेको वथयो । 

 

मेलामा प्रदर्शनीकताश कम्पपनीहरूले आफ्ना िस्तु तथा सेिा उपभोक्तामाझ प्रिद्धशन गरेका वथए । साथै यही अिसरमा कम्पपनीहरूले 

आफ्ना उत्पादनमा ‘क्यान इन्फोटेक अफर’ वदाँदै छुट तथा आकषशक योजना पवन सािशजवनक गरे । आफ्ना उपभोक्तासाँग नवजवकन 

कम्पपनीहरूल ेअन्तविश या र रमाइला िेल समेत सञ्चालन गरेका वथए । मेलाको अवन्तम वदन कम्पपनीहरूले आफ्ना सेिा तथा 

उत्पादनको िररद एि ंबुवकङमा ३० देवि ६० प्रवतर्तसम्पम छुट प्रदान गरेका वथए ।   

 

क्यान इन्फोटेककै अिसर पारी रक्तदान कायशिमसमेत गररएको वथयो, जसमा १९३ जना रक्तदानमा सहभागी भएका वथए । त्यस्त ै

अवभयन्ता फाउन्डेसनले क्यान महासंघसाँग सहकायश गरी ६ वदने वनिःर्ुल्क स्िास््य वर्विर सञ्चालन गरेको वथयो । यसअन्तगशत 

मिुमेह जााँच तथा परामर्शमा २४० जना, आाँिा जााँच तथा परामर्शमा २३४ र दन्त जााँचमा २५३ गरी कुल ७२७ जनालाई सेिा 

प्रदान गररएको वथयो ।  

 

त्यस्तै क्यान इन्फोटेकमा कोवडङ कवम्पपवटसन, वक्िज कन्टेस्ट, गेवमङ कवम्पपवटसन, रोबो सकर कवम्पपवटसन लगायत पवन 

सञ्चालन भएको वथयो । 

 

यसैबीच राजिानीमा रावरियस्तरको क्यान इन्फोटेक सफलताका साथ सम्पपन्न भएपवछ सन ्२०२३ वभर सात ैप्रदेर्मा क्यान 

इन्फोटेक गन ेयोजना ल्याइएको महासंघका महासवचि वचरञ्जीिी अविकारीले जानकारी वदनुभयो । यसका लावग तयारी तीव्र 

पाररसवकएको उहााँको भनाइ वथयो । 

 

क्यान आईसीटी सेमिनार २०२३ सम्पन्न 

क्यान इन्फोटेक २०२३ को अिसर पारी कम्प्युटर एसोवसएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आईसीटी सेवमनार आयोजना 

गरेको छ । यसअन्तगशत माघ २५ देवि माघ २९ गतेसम्पम विवभन्न ४ विषयमा आईसीटी सेवमनार गररएको वथयो । 

 

आयोजकका अनुसार माघ २५ गत ेइन्डस्िी र एकेडेवमयाबीचको ग्यापका विषयमा सरोकारिालाहरूबीच विर्ेष अन्तविश या गररएको 

वथयो । त्यस्तै माघ २६ गते ब्लकचेन प्रविवि र वफनटेक विषय गरी दईु विषयमा सेवमनार आयोजना गररएको वथयो । 

 

त्यस्त ैमाघ २९ गत ेआइतबार नेपालमा इन्टरनेट इकोवसस्टम विषयमा सरोकारिालाबीच अन्तविश या गररएको वथयो । सो अिसरमा 

ब्यान्डविथ इस्यु, इन्टरनेको गुणस्तर, डेटा वलक लगायतका विषयमा इन्टरनटे सेिाप्रदायक, वनयामक र उपभोक्ताको तफश बाट 

िक्ताहरूले आफ्ना भनाइ राख्नुभएको वथयो । साथै यूथ आवजएफ नेपालले इन्टरनटे सम्पबवन्ि जनचतेना स्कूल लेबलबाट न ैहनुुपन े

सरोकारिालाहरुले सोवह कायशिममा न ैबताए । सूचना प्रविविको प्रदर्शनीसाँगै सरोकारिाला व्यवक्तहरू बीच साथशक अन्तविश या 

गराउन क्यान इन्फोटेक सफल भएको क्यान महासंघका महासवचि वचरञ्जीिी अविकारीले बताउनुभयो । 
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क्यान िहासंघबारे 

सन् १९९२ मा स्थापना भएको कम्प्युटर एसोवसएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) नेपालमा सूचना प्रविवि क्षेरमा कायशरत 

जनर्वक्त, विज्ञ, संघरसंस्था र व्यिसायीहरुको छाता संगठन हो । यो गैरराजनीवतक, गैरनाफामूलक चरररको संस्था हो । यसले 

सूचना तथा सञ्चार प्रविविसम्पबवन्ि व्यिसायी तथा विज्ञहरुको हक वहतका लावग काम गदै आएको छ भने सूचना प्रविविसम्पबन्िी 

नीवत वनमाशण, कायाशन्ियन तथा सहजीकरण लगायतका कायशिममा सरकारलाई आिश्यक सुझाि र सहयोग पवन वदाँद ैआएको छ 

। क्यान सन् २०१५ मा कम्प्युटर एसोवसएसन नेपाल महासंघमा रुपान्तररत भएको हो ।  

िन्यिाद । 

 

िन्यिाद । 

 

 

…………………. 

वचरञ्जीिी अविकारी 

महासवचि 

वमवतिः २०७९ साल माघ २९ गत े

 

 


