
 

 

 

~~ प्रेस विज्ञवि ~~ 

क्यान इन्फोटेक २०२३ का सन्दर्भमा क्यान महासंघ द्वारा आयोवित पत्रकार सम्मेलन 

२०७९ माघ १२ गते बिबििार 

 

इन्फोडेभलपर्स क्यान इन्फोटेक २०२३ को तयारी अन्न्तम चरणमा 
 

सूचना तथा सञ्चार प्रबिबि क्षेत्रमा बिकास भएका नयााँ-नयााँ प्रबिबि प्रदर्शनी र यस क्षेत्रको बिकासका लाबग आिश्यक 

रणनीबत बनमाशण तथा साथशक अन्तबरश या गने उदे्दश्यले कम्प्युटर एसोबसएसन नेपाल मिासंघ (क्यान मिासंघ)को 

आयोजनामा आउाँदो माघ २४ दबेि २९ सम्पम (तदनुरूप २०२३ फेब्रुअरी ७ देबि १२ ताररिसम्पम) भृकुटीमण्डपबथथत 

प्रदर्शनी िलमा २८औ ाँ संथकरणको क्यान इन्फोटेक मेला ि ाँदैछ । 

 
क्यान मिासंघले आयोजना गने मुलुककै ठूलो सूचना प्रबिबिसम्पिन्िी प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक २०२३ को तयारी अबन्तम 

चरणमा पुगेको मिासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले िताए । ‘क्यान इन्फोटेकमा सूचना सञ्चार प्रबिबि क्षेत्रका बभबत्रएका 

निीनतम प्रबिबि तथा सेिाको बिर्ेष प्रदर्शनी तथा सरोकारिालािरुिीच गिन छलफल ि नेछ,’ बििीिार आयोबजत पत्रकार 

सम्पमेलनमा उनले भन े। 

 

२८औ ाँ क्यान इन्फोटेकको टाइटल थपोन्सरमा इन्फोडेभलपसश प्राबल र एसोबसएट थपोन्सरमा थमाटश च्िाइस टेक्नोलोजी 

बलबमटेड (एससीटी) रिेका छन् । प्रायोजक कम्पपनीका आिारमा यो िृित ्सूचना सञ्चार प्रबिबि प्रदर्शनीको आबिकाररक 

नाम ‘’इन्फोडेभलपसश क्यान इन्फोटेक २०२३ इन एसोबसएसन बिथ एससीटी’’ (InfoDevelopers CAN Infotech 

2023 in Association with SCT) रिेको छ । 
 

क्यान इन्फोटेकको इबतिासमै पबिलो पटक सफ्टिेयर कम्पपनीले र्ीषश प्रायोजन गरेको िो । पत्रकार सम्पमेलनमा िोल्द ै

इन्फोडेभलपसशका प्रमुि कायशकारी अबिकृत (सीईओ) उमेर् रघुिंर्ीले नेपालको सफ्टिेयर उद्योगलाई बचनाउन र थिदेर्ी 

उत्पादनलाई प्रोत्सािन गनश क्यान इन्फोटेकमा र्ीषश प्रायोजन गररएको भनाइ रािे । ‘क्यान मेलालाई यसअबघ िाडशिेयर 

क्षेत्रले िढी प्रबतबनबित्ि गर्थ्यो ,’ उनले भन,े ‘थिदेर्कै सफ्टियेर र सोलुसन्सको िजार बनमाशण गनश यसिाट सियोग पुग्न े

बिश्वास बलएका छौं ।’ 

 
त्यथत ैक्यान इन्फोटेक २०२३ को ्लाबटनम थपोन्सरमा बडर्िोम फाइिरनेट, डायमन्ड थपोन्सरमा नेपाल टबेलकम तथा 

गोल्ड थपोन्सरमा माया एबनमेसन एकेडेमी र ह्वािे रिेका छन् । त्यथतै बसल्भर थपोन्सरिरूमा एसपािर, बडबजकम र अनश 

बसक्का (अनबलबमटेड टेक्नोलोजी) रिेका छन ्।  

 



 

प्रदर्शनीको बटकेबटङ पाटशनरमा पे िेल, इन्थयारेन्स पाटशनरमा आइएमई जेनरेल इन्थयोरने्स, नलेज पाटशनरमा लडश िुद्ध 

एजुकेसन फाउन्डेसन, ट्रबेनङ पाटशनरमा इन्टरनेसनल थकुल फर बथकल्स, फुड एन्ड िेभरेज पाटशनरमा र् याकेट िार एन्ड 

इभेन्टस, पािडश िाई आइएमई पे र एसएमएस पाटशनरमा थ्यारो एसएमएस रिेका छन् ।  

 

प्रदर्शनीलाई सफल रुपमा आयोजना ि न देर्बभत्रिाट सञ्चार तथा सूचना प्रबिबि मन्त्रालय, सूचना प्रबिबि बिभाग, नेपाल 

दूरसञ्चार प्राबिकरण, नेपाल उद्योग िाबणज्य मिासंघ, नेपाल चेम्पिर अफ कमसश, नेपाल उद्योग पररसंघ, सुबिसु लगायतका 

संथथाले सियोग गरेका छन् । त्यथत ै अन्तराशबरट्रय रूपमा असोबसयो (Asian-Oceanian Computing Industry 

Organization) र (World Information Technology and Services Alliance) को पबन सियोग रिेको छ । 

 
सन १९९५ देबि क्यान मिासंघले क्यान इन्फोटेकको सुरुिात गरेकोमा सन २०२२ मा इन्फोटेकको २७औ ंसंथकरण 

सफलतापूिशक सम्पपन्न भएको बथयो । नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिबि र मनोरञ्जनसम्पिन्िी िाबषशकरुपमा आयोजना 

ि ने प्रदर्शनी तथा सम्पमेलन मुलुककै ठूलो प्रदर्शनीका रुपमा थथाबपत भएको छ ।  

 
क्यान इन्फोटेकको अिलोकनका लाबग सिाशसािारणलाई रु. १०० र बिद्याथीलाई रु. ५० र्ुल्क बनिाशरण गररएको छ । 

इन्फोटेकको बटकेबटङ पाटशनर पेिेलको मोिाइल एप डाउनलोड गरी एपिाट ैरु. २५ मा बटकेट िररद गनश सबकन ेव्यिथथा 

ल्याइएको छ । 

 

सूचना तथा सञ्चार प्रबिबि प्रदर्शनीमा क्यान मिासंघका सदथय संथथािरुका साथै बिबभन्न राबरट्रय र अन्तराशबरट्रय सूचना 

तथा सञ्चार प्रबिबिसम्पिन्िी कम्पपनीिरुको सिभाबगता रिने छ । प्रदशर्नीलाई व्यिसायीिरूले व्यापार बिथतारका साथै 

नयााँ–नयााँ प्रबिबिको प्रदर्शनी गने थलोका रूपमा उपयोग गन ेतथा अिलोकनकताशले एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार 

प्रबिबिका नौला र भबिरयका बनबम्पत प्रबिबििरु र उपकरणको अिलोकन तथा िररद गनश पाउनेछन् । 

 

यो प्रदशर्नी सुचना प्रबिबिसम्पिबन्ि चासो राख्नेिरुको लाबग यस क्षेत्रमा भएका बिकास तथा प्रयोगका िारेमा जानकारी बलन े

बिषेर् थलो पबन ि ने बिश्वास िामीले बलएका छौं । क्यान इन्फोटेकले सूचना तथा सञ्चार प्रबिबि क्षेत्रका कम्पपनीिरुलाई 

आफ्नो िजार बिथतार गने, ग्रािकका आिश्यकता थािा पाउने, िजार सिेक्षण गने, नयााँ उत्पादनिरु सािशजबनक गने र 

ग्रािकसाँग आपसी सम्पिन्ि थथापना गने अभतूपूिश अिसर बदनछे ।   

 

क्यान इन्फोटेकमा ब्राबण्डङ, आईसीटी एक्ससररज, प्रडक्ट लबञ्चङसाँगै आईटी कररयर काउबन्सबलङ (थटुडने्ट 

पेबभबलयन), कलेज पेबभबलयन, थटाटशअप पेबभबलयन, सफ्टियेर पेबभबलयनको व्यिथथा गररएको छ । यसपटक नेपाली 

इनोभेसन, प्रबतभा र थटाटशअपलाई बिर्ेष प्रिद्र्िन गररएको छ ।  

 

साथै क्यान इन्फोटेककै दौरान िरेक बदन नेपाल पयशटन िोडशको सभािलमा आबटशबफबसयल इन्टेबलजेन्स, बिग डेटा, मबसन 

लबनशङ, क्लाउड कम्प्युबटङ तथा अन्य पबछल्ला टेक्नोलोजी ट्रेन्डका बिषयमा कन्रेन्स पबन सञ्चालन ि नेछ  । 

 



 

क्यान इन्फोटेक २०२३ का लाबग िालसम्पम ९० प्रबतर्त थटल िुबकङ भइसकेको छ । यस संथकरणको इन्फोटेक मेलालाई 

कररि साढे ३ लािले अिलोकन गन ेअपेक्षा गरेका छौं ।  

 

प्रदर्शनीमा राबिने निीनतम प्रबिबि तथा थथानीय िजारको मागअनुसार बिकास गररएका प्रबतभा र आबिरकारले बडबजटल 

नेपाल बनमाशणको अबभयानलाई सियोग पुग्ने बिश्वास बलइएको छ । 

 

राजिानीमा माघ २४ देबि ६ बदनसम्पम देर्कै ठूलो सूचना प्रबिबि प्रदर्शनीको समापन भएपबछ सातै प्रदेर्मा क्यान इन्फोटेक 

मेला ि न ेजानकारी गराउाँछौं । यसअन्तगशत मिेर् प्रदरे्मा फागुन ५ दबेि फागुन ९ गतेसम्पम, सुदूरपबिम प्रदेर्मा फागुन १३ 

देबि फागुन १७ गतेसम्पम, गण्डकी प्रदरे्मा फागुन २६ देबि फागुन ३० गतेसम्पम र िागमती प्रदेर्मा चैत २ देबि चैत ६ 

गतेसम्पम  क्यान इन्फोटेक ि नेछ । प्रदेर् १, कणाशली र लुबम्पिनी प्रदेर्मा पबन चााँड ैनै क्यान इन्फोटेकको आयोजना बमबत 

घोषणा ि नेछ । 

 

नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रबिबि क्षेत्रको ठूलो उत्सिका रुपमा पररबचत क्यान इन्फोटेकलाई भव्यताका साथ आयोजना 

गनश नेपाल सरकार र मातितका बनकायिरु, सूचना प्रबिबि व्यिसायी, नीबत बनमाशता एिं बिज्ञ समूि, बर्क्षण संथथा, 

सञ्चारकमी एिं प्रबिबिप्रेमी सिशसािारणलाई बिर्ेष अनुरोि गदशछौं । 

 

क्यान महासंघबार े

सन् १९९२ मा थथापना भएको कम्प्युटर एसोबसएसन नेपाल मिासंघ (क्यान मिासंघ) नेपालमा सूचना प्रबिबि क्षेत्रमा 

कायशरत जनर्बि, बिज्ञ, संघ/संथथा र व्यिसायीिरुको छाता संगठन िो । यो गैरराजनीबतक, गैरनाफामूलक चररत्रको संथथा 

िो । यसले सूचना तथा सञ्चार प्रबिबिसम्पिबन्ि व्यिसायी तथा बिज्ञिरुको िक बितका लाबग काम गदै आएको छ भने सूचना 

प्रबिबिसम्पिन्िी नीबत बनमाशण, कायाशन्ियन तथा सिजीकरण लगायतका कायशरममा सरकारलाई आिश्यक सुझाि र सियोग 

पबन बदाँदै आएको छ । क्यान सन् २०१५ मा कम्प्युटर एसोबसएसन नेपाल मिासंघमा रुपान्तररत भएको िो ।  

 

िन्यिाद । 

 

 

………………… 

बचरञ्जीिी अबिकारी  

मिासबचि 


