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~~ पे्रस विज्ञवि ~~ 

सूचना प्रविविको कुम्भ मेला ‘क्यान इन्फोटेक २०२३’ शुभारम्भ 

२८औ ँसंस्करणको क्यान इन्फोटेक राजिानीमा सुरु 

 

काठमाड ौँ । कम्प्युटर एसोवसएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)को आयोजनामा मंगलबारदेवि क्यान इन्फोटेक २०२३ सुरु भएको छ 

। राजधानीको भृकुटीमण्डपवथित प्रदर्शनीमा हलमा ६ वदनसम्पम सञ्चालन हुने यो बृहत सूचना सञ्चार प्रविवध प्रदर्शनीको सञ्चार तिा 

सूचना प्रविवधमन्री रेिा र्माशले समुद्घाटन गनुशभयो । 

 

मोबाइल एपमाफश त पानसमा बवि बालेर मन्री र्माशले २८औ ंसंथकरणको क्यान इन्फोटेक औपचाररक रुपमा उद्घाटन गनुशभएको हो । सो 

अिसरमा ड्रोनबाट पुष्पिृवि समेत गररएको वियो । 

 

प्रमुि अवतविको आसनबाट बोल्दै मन्री र्माशले प्रविवधको प्रयोगले अवहले सेिा वलन र वदन सहज भएकाले यस क्षेरको विकासमा राज्यको 

सहयोग हुने बताउनुभयो । “सेिा क्षेरमा प्रविवधको प्रयोग बढाउन सके विवभन्न ठाउौँमा हुने गरेको अवनयवमतता कम हुन्छ,” उहाौँले भन्नभुयो, 

“यसकारण सरकार र मन्रालय यो क्षेरको विकासका लावग वनरन्तर लाग्ने छ ।” 

 

मन्री र्माशले सूचना प्रविवध क्षेरमा योजनाबद्ध काम गनश आफूले पहल गरररहेको बताउनुभयो । विगतमा राजीनवतक अवथिरताका कारण 

राज्यले सूचना प्रविवध क्षेरलाई प्रािवमकता वदन नसकेको चचाश गदै उहाौँले आफ्नो नतेृत्िमा योजनाबद्ध ढंगले काम गने प्रवतबद्धता 

जनाउनुभयो । 

 

सािै चाौँडै नै आईटी कानून बनाई यस क्षेरको व्यिथिापन गनश ध्यान वदने पवन उहाौँले उल्लेि गनुशभयो । सूचना प्रविवध क्षरेलाई वर्क्षा, 

कृविलाई कसरी अगावड बढाउन सवकन्छ भन्ने कुरा महत्िपूणश रहेको उहाौँको भनाइ वियो । 

 

नेपाल सरकारले सूचना प्रविवध क्षरेमा लगानी बढाउन तिा यस क्षेरमा देविएका समथयाको समाधानका लावग वनजी क्षेर र सरोकारिालाको 

सहयोग आिश्यक रहेको पवन उहाौँले बताउनुभयो । 

 

क्यान इन्फोटेक समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेपाल उद्योग िावणज्य महासंघका िररष्ठ उपाध्यक्ष चन्रप्रसाद ढकालले नेपालमै तयार भएका 

िथतु एिं सेिालाई राज्यले प्रोत्साहन गनुशपनेमा जोड वदनुभयो । महासंघले वभजन २०२० मा आईटी क्षेरलाई उच्च प्रािवमकतामा रािेको 

बताउौँदै उहाौँले थिदेर्मा दक्ष जनर्वि तयार पारी उनीहरूलाई यही ौँ अिसर वदन सरकारसौँग सहज िातािरणको माग राख्नुभयो । 

 

त्यथतै नेपाल चेम्पबर अफ कमसशका अध्यक्ष राजेन्र मल्लले नेपालमा सूचना प्रविवध सम्पबन्धी थपि नीवत र एकद्धार प्रणाली नहुौँदा यो क्षेर 

पवछ परेको औलं्याउनुभयो । सूचना प्रविवधको विकासमा ध्यान वदन सके मुलुक आत्मवनभशर बन्ने विश्वास उहाौँले व्यि गनुशभयो । 
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त्यथतै नेपाल उद्योग पररसंघका उपाध्यक्ष विरेन्रराज पाण्डेले सूचना प्रविवध क्षेरमा विदेर्ी कम्पपनी एिं िैदेवर्क लगानी वभत्र्याउन सके 

देर्ले लाभ उठाउनसक्ने विचार राख्नुभयो । सािै उहाौँल ेआईटी वर्क्षामा कोटा प्रणाली अन्त्य हुनुपने मागसमेत राख्नुभयो ।  

क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले विश्वमा आविशक मन्दीको रास र नेपालमा िैदेवर्क मुरा सवञ्चतीमा देविएको समथयाका बीच 

सूचना प्रविवध व्यिसाय अगावड बवढरहेको सन्दभश राख्दै सरकारले सहज नीवत र कायशक्रम ल्याउने हो भन ेआईटी क्षरेबाट मनग्गे िैदेवर्क 

मुरा वभत्र्याउन र लािौंको रोजगारी वसजशना गनश सवकने बताउनभुयो । यस क्षेरमा आिश्यक नीवत र पिूाशधारको सही व्यिथिापन हुन 

नसक्दा देर्को  रावष्िय सुरक्षा र वहतमा िलल पुग्नेगरी देर्वभर र देर्बावहरबाट साइबर हमलाको ितरा भइरहेको पवन उहाौँल ेउल्लेि 

गनुशभयो । 

 

वडवजटल नेपालको फे्रमिकश ले वलएको सािशजवनक वनजी साझेदारीको माध्यमबाट विश्वसनीय सूचना तिा सञ्चार प्रविवध पूिाशधार थिापना 

र यसैसौँग सम्पबवन्धत पवछल्लो समय विदु्यत पोल भाडाको विियमा देविएको समथयाको समाधानका लावग अध्यक्ष पोदारले मन्री र्माशसौँग 

अवभभािकीय भूवमकाको अपेक्षा राख्नुभयो । 

 

क्यान इन्फोटेक २०२३ को टाइटल थपोन्सर इन्फोडेभसशका प्रमुि कायशकारी अवधकृत उमेर् रघुिंर्ीले नेपाली पुौँजी, सीप र मेहनतलाई 

राज्यले प्रोत्साहन गनुशपनेमा जोड वदनुभयो । थिदेर्मै उत्पावदत उत्पादनको प्रिर्धनका लावग उहाौँले नेपाल सरकारको पे्ररणादायी भूवमका 

आिश्यक रहेको वितार राख्नुभयो ।  

 

क्यान इन्फोटेक २०२३ को एसोवसएट थपोन्सरमा वडर्होम फाइबरनेट रहेको छ । त्यथतै डायमण्ड थपोन्सरमा नेपाल टेवलकम, गोल्ड 

थपोन्सरमा माया एवनमेसन एकेडेमी, ह्वािे र वसल्भर थपोन्सरमा एस पािर, अन वसक्का, वडवजकम रहेका छन् । 

 

वटकेवटङ पाटशनरमा पेिेल, बैवकङ्ग पाटशनरमा कुमारी बैंक वलवमटेड, इन्सुरेन्स पाटशनर आई एम ई जनरल इन्सुरेन्स, नलेज पाटशनर लडश बुद्ध 

एजुकेसन फाउन्डेसन, िेवनङ्ग पाटशनरमा इन्टरनेर्नल थकुल फर वथकल्स, फुड एण्ड बेभरेज पाटशनर याशकेट बार एण्ड इभेन्ट्स, भचुशअल 

एवक्जवबसन पाटशनर मण्डला वसथटम, सीसीटीभी पाटशनर ई विरी सेल्स एण्ड सवभशसेज र एसएमएस पाटशनर थपारो एसएमएस रहेका छन् । 

प्रदर्शनीथिलमा रहेको ब्रावन्डङ कक्षमा देर्-विदेर्का विवभन्न कम्पपनी एिं ब्रान्डहरूको उपवथिवत रहेको छ । यसअन्तगशत वफन्टेक , इन्टरनेट 

सेिाप्रदायक, टेवलकम सेिाप्रदायक, हाडशिेयर सेल्स तिा मेन्टेनेन्स, पािर सोलुसन्स लगायत छन् ।  

 

त्यथतै यसपटक थटाटशअप, इनोभेसन, कलेज तिा तावलम केन्रहरू, सफ्टिेयर सोलुसन्सका सािै कम्प्युवटङ वडभाइससौँग सम्पबवन्धत 

कम्पपनीका लावग विर्ेि थिान वदइएको क्यान महासंघका महासवचि वचरञ्जीिी अवधकारीले जानकारी वदनुभयो । उहाौँका अनुसार मेलामा 

कुल २०० थटल रहेका छन् ।  

 

मेलामा प्रदर्शनीकताश कम्पपनीहरूले आफ्ना िथत ुतिा सेिा उपभोिामाझ प्रिद्धशन गरेका छन् । सािै यही अिसरमा कम्पपनीहरूले आफ्ना 

उत्पादनमा ‘क्यान इन्फोटेक अफर’ वदौँदै छुट योजना पवन सािशजवनक गरेका छन् । आफ्ना उपभोिासौँग नवजवकन कम्पपनीहरूले अन्तवक्रश या 

र रमाइला िेल समेत सञ्चालन गरेका छन् । 
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सािै क्यान इन्फोटेक अिसर पारी नेपाल पयशटन बोडशको सभाहलमा माघ २५ गतेदेवि २८ गतेसम्पम क्यान आईसीटी सम्पमेलन हुौँदैछ । 

यसअन्तगशत माघ २५ गते इन्डथिी र एकेडेवमयाबीचको ग्यापका विियमा सेवमनार हुनेछ । माघ २६ गते ब्लकचेन प्रविवध र माघ २८ गते 

वफनटेक र नेपालमा इन्टरनेट इकोवसथटम गरी दुई विियमा सेवमनार हुनेछ ।  

नेपालको सूचना तिा सञ्चार प्रविवध क्षेरको ठूलो उत्सिका रुपमा पररवचत क्यान इन्फोटेकलाई भव्यताका साि आयोजना गनश नपेाल 

सरकार र मातहतका वनकायहरु, सूचना प्रविवध व्यिसायी, नीवत वनमाशता एिं विज्ञ समूह, वर्क्षण संथिा, सञ्चारकमी एिं प्रविवधपे्रमी 

सिशसाधारणलाई क्यान महासंघले विर्ेि अनुरोध गरेको छ । 

 

क्यान महासंघबारे 

सन् १९९२ मा थिापना भएको कम्प्युटर एसोवसएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) नेपालमा सूचना प्रविवध क्षेरमा कायशरत जनर्वि, 

विज्ञ, संघ/संथिा र व्यिसायीहरुको छाता संगठन हो । यो गैरराजनीवतक, गैरनाफामूलक चरररको संथिा हो । यसले सूचना तिा सञ्चार 

प्रविवधसम्पबवन्ध व्यिसायी तिा विज्ञहरुको हक वहतका लावग काम गदै आएको छ भन ेसूचना प्रविवधसम्पबन्धी नीवत वनमाशण, कायाशन्ियन 

तिा सहजीकरण लगायतका कायशक्रममा सरकारलाई आिश्यक सुझाि र सहयोग पवन वदौँदै आएको छ । क्यान सन् २०१५ मा कम्प्युटर 

एसोवसएसन नेपाल महासंघमा रुपान्तररत भएको हो । 

 

धन्यिाद । 

 

 

…………………. 

वचरञ्जीिी अवधकारी 

महासवचि 

वमवतिः २०७९ साल माघ २४ गते 

 

 


