




















 

लगानी बढाउँदै सो टी होटल, नेपालग ज र पोखरामा ४ तारे होटल 

िबहीबार, ४ काितर्क, २०७३ मा प्रकािशत, 5475 पटक हेिरएको  

 

काठमाड , काि तक ४ । सो टी होटलले नेपालग ज र पोखरामा ४ तारे होटल बनाउने भएको छ । 

होटल थापनाको ५० वषर् पुगेको अवसरमा आगामी योजनाबारे जानकारी गराउन िवहीबार 
राजधानीमा आयोिजत पत्रकार स मेलनमा य तो बताइएको हो । 

सो टीले ५५ करोड पैयाँको लगानीमा नेपालग जमा ८१ कोठाको ४ तारे होटल िनमार्ण भइरहेको 
जनाएको छ । 

आगामी वैशाखमा यो होटल स चालनमा याउने योजना रहेको कायर्कारी अ यक्ष िदनेशबहादरु 
िव टले बताए । 

नेपालग जको होटल स चालनमा आएपिछ पोखरामा िनमार्ण सु  गिरने उनले बताए । 



सो टी होटलका सेवािनवृ त अ यक्ष प्रभाकर राणाले पयर्टक िभ याउन िवमान थलदेिख नै सधुार 
आव यक रहेको बताए । 

पयर्टनका लािग नेपाल ग त य थल भएपिन पयर्टक िभ याउन रा य ग भीर नहँुदा अपेिक्षत 
पयर्टक नआएको उनले बताए । 

सन ्१९६६ देिख स चालनमा आएको सो टीले थापनाको ५०औ ंवषर्को अवसर पारेर नयाँ लोगो 
पिन सावर्जिनक गरेको छ ।  
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सो टी होटल ५० बषर्मा, नेपालगंज िरसोटर् वैशाखमा स चालन हुने, पोखरामा होटल िनमार्ण सु  हँुदै 

 

 

-िबजमा डू  

प्रकािशत िमित: Oct 20, 2016 6:32 PM 

 
काठमाड । सो टी होटलले नेपालग जमा िनमार्ण गरेको िरसोटर् आउँदो वैशाख देिख स चालनमा 
आउने भएको छ। 
  
सो टीले नेपालगजंमा पा र ि विमङ पुल सिहतको ८१ वटा कोठा भएको िरसोटर् बनाउन लागेको 
हो। ५५ करोड पैयाँ लागतको िरसोटर् िनमार्ण म य चरणमा पुगेको सो टीका अ यक्ष प्रभाकर 
शमसेर राणाले जानकारी िदए। 



 
  
यो िरसोटर्लाई होटल क्षेत्रको भोकेसनल तािलम के द्रको पमा िवकास गन उनले बताए। 
'नेपालगजंलाई हामी होटेल क्षेत्रका यिक्तका लािग आ नो ि कल डभेलप गन थलोका पमा 
िवकास गनर् चाह छ , सो टी होटल ५० बषर् पुगेको अवसर पारेर आयोिजत पत्रकार स मेलनमा 
राणाले भने- नेपालमा होटेल उ योग चलाउनेले सीप िसक्न अ त कतैपिन जान नपरोस भ ने 
लक्ष रहेको छ।' 
 



 
  
क पनीले िरसोटर्मा २५० जनास मलाई पुग्ने याङ्क्वेट समेत स चालन गन जनाएको छ। 
  
सो टीले पोखरामा समेत नयाँ होटल खो न आव यक जग्गा िकिन सकेको छ। पोखराको 
खापुि डमा ६० करोड पैयाँको लागतमा चारतारे होटेल खो न लागेको हो। अ यक्ष राणाले चेन 
अवधारणामा होटल िव तार गनर् पिहलो चरणमा पोखरा र नेपालग जलाई छनौट गरेको बताए। 
देशका अ  भभूागमा पिन चेन िव तार गन उनले जानकारी िदए। 
 



 
  
पोखराको होटल आगामी बैशाखबाट िनमार्ण था नेगरी काम अगािड बिढ सकेको जनाइएको छ। 
  
सो टी होटल ५० बषर्मा, नेपालगजं िरसोटर् वैशाखमा स चालन हुने, पोखरामा होटल िनमार्ण सु  हँुदै 
को लागी कुनै प्रितिक्रया उपल ध छैन । 
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