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क्यान महासंघ सचूना तथा संचार प्रविधिको के्षत्रमा काययरत जनशक्क्त, विज्ञ र 
व्यिसायीहरुको छाता संगठन रहेको यहााँहरु समक्ष अिगत न ै छ । क्यान 
महासंघले आफ्नो स्थापनाको दईु िर्य पछछ सन ्१९९५ देखी न ैकाठमाडौंमा क्यान 
इन्फोटेक आयोजना गदै आएको  छ । हाल आएर यस क्यान ईन्फोटेक लाई 
काठमाण्डौं उपत्यका लगायत  देशका विभिन्न स्थानमा पछन आयोजना गदे आएका 
छौ । ६ ददनसम्म संचालन हुने यस िर्य को मेलामा क्यान महासंघका सदस्य 
संस्थाहरु लगायत विभिन्न राक्रिय र अन्तराक्रिय सचूना तथा सञ्चार प्रविधि 
सम्बक्न्ित कम्पनीहरुको सहिाधगता रहने छ यस मेलामा ब्यिसायीहरुले व्यापाररक 
सम्िािनाहरु विस्ताररत गने मात्र निई विभिन्न नयााँ तथा नौलो प्रविधिको 
प्रदशयनी गने पछन मौका पाउनेछन । साथ ै अिलोकनकतायहरुले पछन एकै थलोमा 
सचूना तथा सञ्चार प्रविधिका नयााँ नयााँ प्रविधि, उपकरणहरुको अिलोकन तथा 
खररद समेत गनय पाउने छन ्। 

यस ै सन्दियमा िर्नेी आयोजना गदै आईरहेको क्यान ईन्फोटेक यस िर्य भमती 
२०७४  माघ ११  गत ेदेखख १६  गते –तदनसुार सन ्२०१८ जनिरी २५  देखख ३०) 
सम्म काठमाण्डौं िकुृटीमण्डप क्स्थत प्रदशयनी स्थलमा आयोजना गनय गईरहेका छौ 
।  

यस २४ औ ं संस्करण क्यान ईन्फोटेकको भशर्य प्रायोजन सवुिस ु केबलनेट प्रा.ली  
रहेको तथा एशोभसएट प्रायोजक मोटोरोला नेपालको आधिकारीक बबके्रता लाईफकम 
प्रा.भल रहेको हुनाले यस संस्करणको अफफभसयल नाम न ै“सवुिस क्यान ईन्फोटेक 
२०१८ ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” रहेको छ, । त्यस्त ै प्लादटनम स्पोन्सर– 

िल्र्डभलकं कम्यछुनकेसन , डायमण्ड स्पोन्सर– नेपाल टेभलकम र दट.पी भलकं  गोल्ड 
स्पोन्सरहरु– हुिािे,  एम.आई. स्माटय फोन र टेक्नो मोबाईल , भसल्िर स्पोन्सरहरु– 

नेदटस, एस.पािर, लडय बदु्ि एजकेुशन फाउण्डसेन, टेक्नोस स्माटय दट िी  रहेका छन ्
िने वप्रन्ट स्पोन्सरमा– Hisence रहेको छ । 



अफफभसयलहरुमा बैंक– सनराइज बैंक, ईन्स्योरेन्स– प्रडुके्न्सयल ईन्स्योरेन्स, 

आई.एस.पी.– सबुबस,ु  अनलाईन दटकेदटङ्ग– एफ िान सफ्ट ईन्टरनेशनल, अनलाईन 
पेमेन्ट– ई–सेिा, एस.एम.एस.मा– स्प्यारो एस.एम.एस.,  टेभलभिजन- माउन्टेन 
टेभलभिजन, आइ.दट म्यागक्जन- भलविगं विथ आई. सी. दट. , भस भस दट िी – 
विल्सन टेक्नोलोजी, हक्स्पटाभलदट- होटेल मस्यायङ्दी, फक्रयदटि– विटी वप्रक्न्टङ्गस ्
रहेका छन ्।  

“सवुिस ुक्यान ईन्फोटेक २०१८ ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” मा मखु्य प्रदशयनी 
हल भित्र ४९ िटा ठुला र हल बादहर ५ िटा ब्राक्न्डङ्ग प्रदशयनी कक्षहरु रहेका छन ्
िने िसमा १४४, ओपन स्पेसहरु १४ र फुड स्टलहरु १० गरी जम्मा २२२ स्टलहरु 
रहनेछन ्। यस प्रदशयनीमा हाडयिेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स,् पािर सोलसुन्स,् मोिाईल 
एसेसोररज, डडलर र डडक्स्िव्यटुसय, ईन्टरनेट सेिा प्रदायक, टेभलकम्यछुनकेशनस,् आई 
सी.टी कलेज तथा िेछनङ्ग ईक्न्स्टच्यटुस,् सफ्टिेयर सोलसुनस,् पेमेन्ट सोलसुन्स ्र 
अन्य रहेका छन ्। हालसम्म मखु्य प्रदशयनहल भित्र र बादहर शत ्प्रछतशत स्टल 
बफुकङ्ग िई सकेका छन ्।  

“सवुिस ुक्यान ईन्फोटेक २०१८ ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” अिलोकनका लाधग 
सियसािारणहरुलाई प्रिेश शलु्क रु १००/- र विद्याथीहरुलाई रु ५०/-तोफकएको छ । 
२०७४ माघ १४ गत ेआईतबारको ददनलाई विजनेश ड ेको रुपमा घोर्णा गररएको छ 
। उक्त ददनको प्रिेश शलु्क सम्पणुय अिलोकनकतायहरुको लाधग रु १००/- तोफकएको 
छ । उक्त ददन विर्शे गरी विजनेश हाउसेसहरुले आफ्नो व्यापार प्रिद्र्िनको लाधग 
विभिन्न डडलर र िेन्डरहरुसाँग प्रत्यक्ष रुपमा विजनेश डडल गनय सक्नहुुनेछ । 

आम जनमानस माझ सचूना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने 
उद्देश्यले यस “सबुबस ुक्यान ईन्फोटेक २०१८  ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” मा 
अनलाईन दटकटको व्यिस्था भमलाईएको छ िने सचूना प्रविधि प्रयोगलाई बढािा 
ददने उद्िेश्यले अनलाईन दटकट खरीदमा २० प्रछतशत छुट समेत प्रदान गरीनेछ । 
अनलाइन दटकट खररद २०७४ माघ ८ गत ेदेखख www.esewa.can.com.np मा लग 



अन गरी खरीद गनय सफकने व्यिस्था भमलाईएको छ । उक्त कायय एफ.िान.सफ्ट 
ईन्टरनेशनल र ई–सेिासाँगको सहकाययबाट गररएको हो । 

CAN InfoTech 2018 को अिसरमा खल्ती िालेटकोतर्फ बाट विशेष अर्रहरु 

1. ‘Refer and Earn’बाट रु५०००सम्म जित्न सककने अर्र 

यो अफरमा सहिागी हुन, खल्ती िालेटका प्रयोगकतायहरुले आफ्ना साथीिाइहरुलाई 
खल्ती प्रयोग गनय ररक्िेस्ट पठाउन ुपनेछ। यसअन्तगयत दबुजैनाले एकपटकमा रु४० 
सम्म प्रप्त गनुयहुनेछ। िेरैिन्दा िेरैसाथीलाई खल्ती ररफर गरी एक खल्ती 
प्रयोगकतयले रु५०००सम्म प्राप्त गनय सफकनछे। 

2. ‘OYO Rooms’को होटेल बकुकङ अब खल्ती िालेटबाटै गनफ सककन ेसवुिधा CAN 

InfoTech 2018 मा न ैसरुुहुने 

CAN InfoTech 2018 को अबसरमा खल्ती िालेटले OYO Rooms’ साँग पार्टयनरभसपको 
घोर्णा गदैछ। उक्त अिसरमा नेपालमा पदहलो पटक मोबाइल िालेटबाटै होटेल 
बफूकङ गनयसफकन ेसबुबिाको सरुुिात हुनेछ। एक क्क्लकबाटै OYO Rooms का सस्ता 
र राम्रा होटेल रुमहरु बफुकङ गनय सफकनछे। 

3. CAN InfoTech 2018 अिधीभर २० इन्चको Hisense LED TV उपहार हरेक दिन 
(लक्कीड्रमार्फ त) 

क्यान इन्फोटेक 2018 भ्रमण गने एकिाग्यशाली ब्यक्तीले उपहारस्िरुप Hisense 

LED TV प्राप्त गनुय हुनेछ । यो अफर CAN InfoTech को छ ददनसम्म न ैजारी 
रहनेछ। 

यस संस्करणको अफफभसयल बकै सनराइज  बैंकले “सबुबस ुक्यान ईन्फोटेक २०१८ 
ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला ” को दटकट काटी प्रबेश गने लाई बैंकले ४००% 
सम्म को cash back offer समेत रहेकोले अिलोकन कतायहरुलाई यो अफर आकर्यक 
हुनेछ । 



“सवुिस ु क्यान ईन्फोटेक २०१८ ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” का भशर्य 
प्रायोजक सवुिसलेु आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप नबबन्तम तथा अत्यन्त उच्च कोदटका 
सेिा र प्याकेजहरु अफर गरेको छ प्याकेजहरु क्रमश Clear TV offer, Internet offer, 

Internet & Clear TV super Combo offer रहेका छन ्। 

प्रस्तुत गररएको अफरहरुबाट ग्राहकहरुले Clear TV offer  अन्तगयत छनशलु्क clear TV 

HD Set-up Box, Internet Offer अन्तगयत छनशलु्क Modem with inbuilt WIFI र , 

Internet & Clear TV super Combo offer अफर अन्तगयत छनशलु्क Internet and 

Clear TV Super Combo Offer प्राप्त गनय सक्नहुुनेछन ्। 

अफर प्याकेजहरु रु.१९९९ देखख रु.५९९९ सम्मका रहेका छन ् । साथ ै कम्पनीले 
आफ्ना ियतमान Internet तथा Digital TV  ग्राहकहरुका लाधग पछन Loyalty offer 

प्रस्तुत गरेको छ । 

“सवुिस ुक्यान ईन्फोटेक २०१८ ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” अिलोकनका लाधग 
सरकारी विद्यालयहरुबाट अधग्रम रुपमा भलखखत अनरुोि सदहतको नामािलीका 
आिारमा सम्बक्न्ित विद्यालयका विद्याथीहरुलाई छनिःशलु्क प्रिेशको व्यिस्था 
गररएको छ । यस ैगरर नेपाल प्रहरी र पत्रकार ज्यहूरुलाई आफ्नो पररचयपत्र देखाई 
प्रबेश को व्यिस्था गरेका छौ । यस ै गरर यस बषफ छुट्टै सफ्टिेयर प्याविलोंन 
ननमाफण गरेका छौं  

यस िर्य को क्यान इन्फोटेकमा नेपाली सफ्टिेयर कम्पछन द्िारा उत्पादन 
गररएका सफ्टिेयर,   स्टाटय-अप  तथा स्िदेसी प्रबबधिलाई प्रबियन गने उदेश्यले 
छुर्टटै सफ्टिेयर प्याविलोंन छनमायण गरेका छौ, सफ्टिेयर प्याविलोंन को लाधग 
जम्मा ४४ िटा स्टल बबर्शे सहुभलयतमा  उपलब्ि गररएको छ ।   सफ्टिेयर 
प्याविलोंनमा सचूना प्रबबधि सम्बक्न्ि Exhibition हुने छ िने नेपाल मा सचूना 
प्रबबधि मा िएको Evolution को बारेमा जानकारी गराइने छ, साथ ैRequirement agency 
( ग्रोथ सेलर) संग आ.भस.दट सेक्टरमा के कस्तो करीअर छ िनेर प्रतक्ष्य जानकारी 
भलन सफकन्छ,  बबद्याथीहरुले आफ्नो प्रोजेक्ट िोकय  हरु प्रतक्ष्य रुपमा प्रस्ततु गनुय 



हुने छ िने start-up कम्पछन हरुले आफ्नो व्यापार Branding गने मौका पाउन ुहुने छ  
।   

यस ै गरर सबुबस ु क्यान इन्फोटेक २०१८ मा राम लक्ष्मन इन्नोिेशन ले 
आफ्ना नया प्रबबधि प्रदसयन गने छन िने इन्फोटेक िरर सम्पणूय गछतविधि live 

cctv Nepal माफय त live streaming गराऊदैछौ  । 

अन्तमा, “सवुिस ु क्यान ईन्फोटेक २०१८ ईन एशोभसएशन विथ मोटोरोला” प्रदशयनी 
अिधि िरका सम्पणुय गछतविधिहरु यहााँहरु सबलेै आ–आफनो संचार माध्यमबाट 
जनमानस समक्ष पयुायई ददनहुन सब ैपत्रकार महोदयहरुमा हाददयक अनरुोि गदयछु । 
यहााँहरुबाट पाईरहेको सहयोगका लाधग हाददयक िन्यिाद दददैं िविरयमा पछन 
यहााँहरुको सहयोग पाइरहने आशा हाभमले भलएका छौं ।  

 

िन्यिाद !!! 
 

 ================= 

रन्जीत कुमार पोदार  

महासधचि  

भमछत:२०७४ साल माघ  ०७  गत े 


