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~~ प्रेस विज्ञप्ति ~~ 

क्यान इन्फोटेक २०२२ का सन्दर्भमा क्यान महासंघ द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन 

२०७८ पौष ११ गिे आइििार 

 

सन ्१९९२ मा स्थापना भएको कम्पतयुटर एशोससएशन नेपाल (क्यान) नपेालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 
काययरि जनशप्क्ि, विज्ञ, संघ/संस्था र व्यिसायीहरुको छािा संगठन हो । यो गैर राजनीतिक, गैर  
नाफामुलक चररत्रको संस्था हो । यसले सूचना िथा सञ्चार प्रविधिसम्पबप्धि व्यिसायी िथा विज्ञहरुको 
हक हहिका लाधग काम गरै्द आएको छ भने सूचना प्रविधि सम्पबधिी नीति तनमायण, कायायधियन िथा 
सहप्जकरण लगायिका काययक्रममा सरकारलाई आिश्यक सुझाि र सहयोग पतन हर्दरैं्द आएको छ ।  

 

क्यान सन ्२०१५ मा कम्पतयुटर एशोससएशन नेपाल महासंघमा रुपाधिररि भएको हो ।  

 

क्यान इन्फोटेक २०२२ 
 

कम्पतयुटर एशोससएशन नेपाल (क्यान) महासंघले यो िषय क्यान इधफोटेक २०२२ समति २०७८ साल माघ 
१८ गिे रे्दखि २३ गिेसम्पम काठमाडौंको भकुृटीमण्डपमा आयोजना गरै्दछ ।  यो िषयको क्यान इधफोटेक 
भौतिक एि ंभचुयिल - र्दिुै स्िरुमा आयोजना हुन ेगरी ियारी बढाइएको छ । क्यान इधफोटेकको भचुयिल 
आयोजना हाम्रा लागी पतन नयां हुनेछ एिं सब ैियारी पुरा भैसकेपतछ यस सम्पबप्धि अधय जानकारी 
यहांहरुसमक्ष गराउनेनै छौं । सूचना िथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयााँ–नयााँ प्रविधि प्रर्दशयनी 
िथा यस क्षेत्रको विकासका लाधग आिश्यक तनति, रणनीति िथा कानुनी संरचना तनमायणका तनप्म्पि 
साथयक अधिरक्रक्रया गने उद्रे्दश्यले बषेनी आयोजना हुर्दैं आएको क्यान इधफोटेकको २७ औ ंसंस्करण हो 
जुन ६ हर्दन सम्पम चल्नेछ । 
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इधफोटेकको २७ औ ंसंस्करण गि बैसाि २८ गिेरे्दखि जेठ २ गिेसम्पम हुने गरी सब ैियारी गररएकोमा 
कोसभड-१९ को र्दोश्रो लहर काठमाडौं उपत्यका लगायि रे्दशका प्रमुि शहरहरुमा व्यापकरुपमा फैसलएको, 
कोसभड-१९ संकट व्यिस्थापन केधर (सीसीएमसी) को ससफाररस िथा तनणययहरु, कोसभड तनयधत्रण 
सम्पबधिी नेपाल सरकारका पतछल्ला तनणययहरुलाई ध्यानमा राख्रै्द क्यान इधफोटेकका प्रायोजक, 

प्रर्दशयनीकिाय, सहयोगी िथा सरोकारिालाहरुसंगको परामशय िथा क्यान महासघंको केधरीय काययससमतिको 
तनणयय अनुसार अको तनणयय नभए सम्पमको लाधग स्थधगि गररएको धथयो । 
 

२७ औ ंक्यान इधफोटेकको सशषय प्रायोजन आईएमई प े र सह प्रायोजन स्माटयच्िाइस टेक्नोलोप्जज 
सलसमटेड (एसससटी)ले गरेका छन । यसैगरी आईएमई प ेक्यान इधफोटेक २०२२ इन एशोससएसन विथ 
एसससटी स्माटय क्युआर (IME Pay CAN InfoTech 2022 in association with SCT Smart QR) को 
तलाहटनम प्रायोजन - िल्र्डसलकं कम्पयुतनकेशधस, डायमण्ड प्रायोजन - डडसहोम फाईबरनेट, गोल्ड प्रायोजन 
- नेपाल टेसलकम, ससल्भर प्रायोजन - नमस्िे पे, एस–पािर र डडप्जकम रहेका छन । 
 

सफ्टिाररका कलेज अफ आईटी एण्ड इकमसय - आईएमई प ेक्यान इधफोटेक २०२२ इन एशोससएसन 
विथ एसससटी स्माटय क्युआर (IME Pay CAN InfoTech 2022 in association with SCT Smart QR) को 
इधनोभेसन पाटयनर रहेको छ भने सनिे इधटनेशनल विजनेश स्कुल - एकाडेसमक पाटयनर, ररबान - फुड 
एण्ड िेभरेज पाटयनर िथा अल्रा एलईडी - डीप्जटल डीसतले पाटयनर रहेका छन ।  

 

इधफोटेक भब्य एिं सफल रुपमा आयोजना हुन रे्दशसभत्रबाट नेपाल सरकार - सूचना प्रविधि विभाग, 

नेपाल र्दरूसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेसलकम, नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघ, नेपाल चेम्पबर अफ कमशय, 
नेपाल उद्योग पररसंघ, सबुबसु र भायानेट कम्पयुतनकेशधस िथा  अधिरराप्ररय रुपमा असोससयो (Asian-

Oceanian Computing Industry Organization) र विट्सा (World Information Technology and Services 

Alliance) को पतन सहयोग रहने छ ।  

 

सन १९९५ रे्दखि क्यान महासंघले क्यान इधफोटेकको सुरुिाि गरेकोमा सन २०२० मा इधफोटेकको २६ 
औ ं संस्करण सफलिा पुियक सम्पपधन भएको धथयो । नेपालमा सूचना िथा संचार प्रविधि र 
मनोरञ्जनसम्पबधिी िावषयकरुपमा आयोजना हुन ेप्रर्दशयनी िथा सम्पमेलन मुलुककै ठूलो प्रर्दशयनी (Trade 

Show)को र यसको आयोजनाले कोसभड–१९ का कारण प्रभाविि सम्पपूणय सूचना िथा सञ्चार प्रविधि 
सम्पबप्धि व्यिसायी िथा सम्पबप्धिि पक्षहरुलाई राहि िथा सहयोग पुग्न ेअपेक्षा क्यान महासंघले 
सलएको छ । 
 

नेपालमा सूचना िथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) बारे चेिना बढाउने असभप्रायले यो पटक क्यान इधफोटेक 
२०२२ को हटकटको मुल्य ने.रु. १ हुनेछ र यो पटक पतन हटकट पेपरलेस नै हुनेछ । 
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सूचना िथा संचार प्रविधि प्रर्दयशनीमा क्यान महासंघका सर्दस्य संस्थाहरुका साथै विसभधन राप्ररय र 
अधिरायप्ररय सूचना िथा सञ्चार प्रविधिसम्पबधिी कम्पपनीहरुको सहभाधगिा रहने प्रचलन छ । प्रर्दयशनीलाई 
व्यिसायीहरूले व्यापार विस्िारका साथै नयााँ–नयााँ प्रविधिको प्रर्दशयनी गने थलोका रूपमा उपयोग गने 
िथा अिलोकनकिायले एकै थलोमा सूचना िथा सञ्चार प्रविधिका नौला र भविरयका तनप्म्पि प्रविधिहरु 
र उपकरणको अिलोकन िथा िररर्द गनय पाउनेछन ्। यो प्रर्दयशनी सुचना प्रबबधिसम्पबप्धि चासो राखे्नहरुको 
लाधग यस क्षेत्रमा भएका विकास िथा प्रयोगका बारेमा जानकारी सलने विषेश थलो पतन हुने बबश्िास 
हामीले सलएका छौं । क्यान इधफोटेकले सूचना िथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका कम्पपनीहरुलाई आफ्नो बजार 
विस्िार गने, ग्राहकका आिश्यकिा थाहा पाउने, बजार सिेक्षण गने, नयााँ उत्पार्दनहरु साियजतनक गने र 
ग्राहकसाँग आपसी सम्पबधि स्थापना गने अभूिपूिय अिसर हर्दनेछ ।   

 

क्यान इधफोटेकमा ब्राप्ण्डङ, आइससटी एक्ससररज, गेम पालयर, प्रडक्ट लप्ञ्चङ,स्टाटय-अप, रोबोहटक्स, 

इमप्जयङ्ग टेक्नोलोप्ज,इ–िेरट म्पयानेजमेण्ट, इ-गभनेधस, सुचना प्रविधिमा महहला उद्यमी, िाइफाइ िथा 
इण्टरनेट र लतनयङ सेधटर लगायिका विसभधन िण्डहरु रहनेगरी ियारी अगाडड बढाईएको छ ।     

 

इधफोटेकमा प्रर्दशयनीकिायहरुले सफ्टिेयरहरु, नेटिक्रकय ङ र क्लाउड सोल्युशन, मोबाइल फोन िथा सोल्युशन, 

इलेप्क्रकल िथा इलेक्रोतनक्स, सेक्युररहट सोल्युशन, सोलार पािर ससरटम, इधभटयर, युपीएस, ल्यापटप 
िथा डेस्कटप कम्पतयुटर, वप्रण्टर, पािर ससरटम, कम्पतयुटर एक्सेसररज, एप्ण्टभाइरस सफ्टिेयर, बैंक्रकङ 
सोल्युशन, सीसीटीभी र हाडय डडस्क, आईओटी, ब्लक चेन िथा आटीक्रफससयल ईधटेसलजेधस सम्पबप्धि 
जानकारर, आईटी कलेज, बैंक, बीमा िथा लेिासम्पबधिी सफ्टिेयर, सरकारर क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका िथा 
आउने सफ्टिेयर र सोलुसधस, सेल्फ लतनयङ सफट्िेयर िथा ट्युटोररयल आहर्द प्रर्दयशनीमा रहनेछन ्। 
 

यसै सधर्दभयमा क्यान इधफोटेक २०२२ का लाधग समति २०७८ साल पौष १३ गिे मंगलिार रे्दखि बुक्रकङ्ग 
िुल्ला हुन ेछ । क्यान इधफोटेकको २६ औ ंसंस्करण कररब साढे ३ लािले अिलोकन गरेकोमा यो 
संस्करणमा समेि सोहह िा िहढ संख्यामा अिलोकनकिाय आउन ेहामीले अपेक्षा गरेका छौं ।  

 

धन्यवाद । 
 

 

 

...................... 

नारायण थापा 
महासचिव 


