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~~ पे्रस विज्ञवि ~~ 

क्यान इन्फोटेक २०२३ मा प्रविवि कम्पनीहरुबीच बजारीकरणको प्रविस्पिाा 

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सूचना सञ्चार प्रविवि प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फोटेक २०२३’ मा प्रदर्शनीकर्ाश 

कम्पनीहरुबीच आफ्ना सेिा र उत्पादनको बजारीकरण गने प्रवर्स्पिाश चलेको छ । वबहीबार मेलाको र्से्रो वदन सवकिँ दा 

अिलोकनकर्ाशलाई आकवषशर् गनश कम्पनीहरुले क्यान इन्फोटेक विर्ेष अफर र्था वस्कम ल्याउने क्रम बढेको छ । 

कम्पनी र्था ब्राण्डहरुले सेिाग्राहीलाई एकै थलोबाट आफ्ना उत्पादन एिं सेिाबारे जानकारी प्रदान गरररहेका छन् । साथै नेपालमै 

उत्पादन भएका प्रविवि, निप्रिर्शन क्षेत्रमा हावसल भएका अनुसन्िान र उपलवधि र्था सूचना प्रविविमैत्री स्टाटशअप व्यिसायमा 

अिलोकनकर्ाशको चासो बढेको छ । 

विर्ेषगरी कृवष, पयशटन, हवस्पटावलटी लगायर्का क्षेत्रमा प्रयोग हुन ेप्रविविबारे बुझ्न चाहन ेअिलोकनकर्ाश िेरै रहेको महासंघका 

महासवचि वचरञ्जीिी अविकारीले जानकारी वदनुभयो । विगर्का इन्फोटेकको र्ुलनामा यसपाली युिाहरूको के्रज बढेको समेर् 

उहािँले सुनाउनुभयो ।  

प्रदर्शनीस्थलमा रहेको ब्रावन्डङ कक्षमा देर्विदेर्का विवभन्न कम्पनी एिं ब्रान्डहरूको उपवस्थवर् छ । यसअन्र्गशर् वफन्टेक, 

इन्टरनेट सेिाप्रदायक, टेवलकम सेिाप्रदायक, हाडशिेयर सेल्स र्था पािर सोलुसन्स लगायर् छन् । 

क्यान इन्फोटेकको अिसर पारी विवभन्न सेिाप्रदायक र्था वबके्रर्ाले आफ्ना सेिा र्था िस्र्ुमा छुट घोषणा गरेका छन् । 

यसअन्र्गशर् कम्पनीहरुले िस्र् ुखररद र्था बुवकङमा छुट, वनिःर्लु्क परामर्श, कोवडङ च्यालेन्ज र्था रमाइला खेल सञ्चालन 

गरररहेका छन् । आयोजक क्यान महासंघले पवन फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायर्का सामावजक सञ्जालमा वनयवमर् रुपमा विवभन्न 

अनलाइन कन्टेस्ट आयोजना गरी सूचना प्रविविपे्रमी व्यविहरूलाई वनिःर्ुल्क प्रिेर् वटकेट र उपहारहरू प्रदान गरररहेको छ । 

दैवनक रुपमा देवखने वचजवबजमा भन्दा अिलोकनकर्ाशको रोजाइ रोबोवटक्स, स्टाटशअप कम्पनी, गेवमङ लगायर्का नयािँ प्रविविमा 

बढी देवखएको छ । त्यस्र्ै मेलामा रावखएका नपेाली स्टाटशअप र इनोभेसनबारे बुझ्न चाहन ेअिलोकनकर्ाशको संख्या पवन उल्लेख्य 

छ । 

मेलामा स्टाटशअप प्यावभवलयनमा २० भन्दा बढी कम्पनी सहभागी छन् । त्यस्र् ैइन्फोटेकमा रावखएको कलेज प्यावभवलयनमा 

विद्याथीका आइवडया र पररयोजना समािेर् छन् । 

मेला हेनश भिपुरबाट आउनुभएकी अञ्जना न्यौपानले नयािँ प्रविविलाई बुझ्ने र उपभोग गने र्ररकाको विषयमा जान्ने मौका पाएको 

प्रवर्वक्रया वदनुभयो । 

क्यान इन्फोटेकलाई सिशसािारणसिँगै विवर्ष्ट व्यविहरूले पवन अिलोकन गनुशभएको छ । यस अन्र्गशर् वबहीबार नेपाली कांगे्रसका 

महामन्त्री विश्वप्रकार् र्माश, कणाशली प्रदेर्का पूिश मुख्यमन्त्री महेन्रबहादुर र्ाही, विदु्यर्ीय सुर्ासन आयोगका सीईओ दीपेर् विष्ट 

सवहर् विवभन्न क्षेत्रका अविकारीहरू, कलाकार र्था सूचना प्रविविपे्रमी महानुभािले मेला अिलोकन गनुशभएको वथयो । 

१५० भन्दा बढी स्टल रहेको मेलामा इलेवक्िकल र्था इलेक्िोवनक्स, सेक्युररटी सोलुसन, ल्यापटप र्था डेस्कटप कम्प्युटर, 

वप्रन्टर, पािर वसस्टम, कम्प्युटर एक्सेसररज, एवन्टभाइरस सफ्टिेयर, बैंवकङ सोलुसन, सीसीटीभी, हाडश वडस्क, एवनमेर्न 

मल्टीवमवडया जस्र्ा उत्पादनका स्टल समेर् छन् । 
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त्यसैगरी, आईटी कलेज, बैंक, बीमा र्था लेखासम्बन्िी सफ्टिेयर, सेल्फ लवनशङ सफट्िेयर र्था ट्युटोररयल, मोबाइल आवद 

समेर् प्रदर्शनीका आकषशणको रुपमा रहेका छन ् । क्यानले प्रविविका क्षेत्रमा भएका निीनर्म सोचलाई प्रिर्िन गनश स्टाटशअप 

कम्पनीहरुलाई विर्ेष प्राथवमकर्ामा राखेको क्यानका अध्यक्ष रणजीर् पोदारले बर्ाउनुभयो । क्यान इन्फोटेक र्था कन्रेन्सबाट 

सरकारले वलएको वडवजटल नेपालको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने उहािँको विश्वास छ ।  

क्यान इन्फोटेक २०२३ को र्ीषश प्रायोजन नेपालको चवचशर् सफ्टिेयर कम्पनी इन्फोडेभलपसशले गरेको छ । त्यस्र्ै एसोवसएट 

प्रायोजकमा वडर्होम फाइबरनेट रहेको छ । 

डायमण्ड स्पोन्सरमा नेपाल टेवलकम, गोल्ड स्पोन्सरमा माया एवनमेसन एकेडेमी, हुिािे टेक्नोलोजी, वसल्भर स्पोन्सरहरूमा एस 

पािर, अन वसक्का, वडवजकम, वटकेवटङ पाटशनरमा पेिेल नपेाल, बैवकङ पाटशनरमा कुमारी बैंक वलवमटेड, इन्सुरेन्स पाटशनर आई 

एम ई जनरल इन्सुरेन्स, नलेज पाटशनर लडश बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन, िेवनङ्ग पाटशनरमा इन्टरनेर्नल स्कुल फर वस्कल्स, फुड 

एण्ड बेभरेज पाटशनर र् याकेट बार एण्ड इभेन्ट्स, भचुशअल एवक्जविसन पाटशनर मण्डला वसस्टम, वसवसवटभी पाटशनर ई विरी सेल्स 

एण्ड सवभशसेज र एसएमएस पाटशनर स्पारो एसएमएस रहेका छन् । 

दुई विषयमा आईसीटी सेवमनार सम्पन्न 

क्यान इन्फोटेक आयोजनाको अिसर पारी बुिबारदेवख फरक फरक विषयमा आईसीटी सेवमनार पवन सुरु भएको छ । यसअन्र्गशर् 

वबहीबार ‘नेपालमा धलकचेन’ विषयमा सेवमनार सम्पन्न भयो । 

धलकचेन प्रविविको नपेालमा प्रयोग, यसका लावग आिश्यक स्रोर्, रोजगारीको सम्भािना र्था यसले विवभन्न उद्योगलाई वदने 

सहयोगबारे धलकचेन प्रविविबारे जानकार वििेक कोइराला र वडवजटल एज प्रावलकी प्रबन्ि वनदेर्क वदव्या दलीले सहजीकरण 

गनुशभएको वथयो । त्यस्र्ै सो प्यानल छलफलको सहजकर्ाश सीएसआईटी एसोवसएसनकी अध्यक्ष रोवजना डािँगीले गनुशभएको वथयो 

। 

त्यस्र्ै ‘वफनटेक एन्ड क्रस बडशर इनिाडश पेमेन्ट्स एन्ड रेवमटेन्स’ विषयमा वबहीबार नै अको सेवमनार पवन सम्पन्न भएको छ । गर् 

बुिबार प्रविवि उद्योग र एकेडेवमयाबीच देवखएको ग्यापका विषयमा सेवमनार आयोजना गररएको वथयो । 

यी सेवमनारले क्यान इन्फोटेकलाई सूचना प्रविविको प्रदर्शनीसिँगै सरोकारिालाहरूबीच साथशक अन्र्वक्रश या गराउने विश्वास 

वलइएको छ । प्रोडक्ट र वबजनेसलाई मात्र नभएर नेपालीहरूको ज्ञान, विज्ञर्ाहरूलाई पवन विवभन्न सेवमनारमा प्लाटफश म वदएर 

उनीहरूको ज्ञानलाई विश्वमा कसरी लैजान सवकन्छ भन्ने विषयमा सेवमनार भइरहेको महासंघका महासवचि अविकारीले 

बर्ाउनुभयो । 

िन्यिाद । 

 

 

…………………. 

वचरञ्जीिी अविकारी 

महासवचि 
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