สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ย. 2549 ซึ่งถือเป็นการยุติการ สู้รบสองฝ่าย
ที่มีมาร่วมทศวรรษ
 10 เม.ย. 2551 (ค.ศ. 2008) เนปาลจัดการเลือกตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยพรรค UCPN- Maoist ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด
จึงจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพรรค Nepali Congress (NC) เป็นพรรค
ฝ่ายค้าน
 ต่อมาวันที่ 28 พ.ค. 2551 (ค.ศ. 2008) สภาร่างรัฐธรรมนูญ
(Constituent Assembly : CA) มีมติให้เนปาลยกเลิกสถาบัน
กษัตริย์ และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล (Federal Democratic Republic of Nepal)
 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสภาร่างฯ ชุดที่ 2 ได้มีมติผ่านร่าง
รธน. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2558 (ค.ศ. 2015) ด้วยคะแนนเสียง 507
ต่อ 601 และประธานาธิบดี Ram Baran Yadav ได้ประกาศใช้ รธน.
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 (ค.ศ. 2015) ส่งผลให้
เนปาลมี รธน. ที่ร่างโดยตัวแทนประชาชนเป็นฉบับแรก และเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 (ค.ศ. 2015) นาง Bidhya Devi
Bhandari ได้รับเลือกเป็น ปธน. คนที่สอง และเป็น ปธน. หญิง

 เนปาลเป็นประเทศ landlocked ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา
มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และทางพระพุทธศาสนา
และเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า (ลุมพินี) และรายได้หลักมา
จากการท่องเที่ยว
 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2548 (ค.ศ. 2005) สมเด็จพระราชาธิบดีกยาเน
นทราฯ คืนอานาจให้แก่ประชาชนตามการเรียกร้องของพรรค
การเมือง ประชาชน และกลุ่ม Maoist ต่อมา พรรคร่วมรัฐบาลและ
กลุ่ม Maoist ลงนาม คตล. สันติภาพครั้ง

คนแรกของเนปาล

ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
147,181 ตาราง กม. (ประมาณร้อยละ 28 ของไทย)
เมืองหลวง
กรุงกาฐมาณฑุ
ประชากร
ประมาณ 28.51 ล้านคน
ภาษาราชการ
เนปาลี
ศาสนา
ฮินดู (ร้อยละ 90) พุทธ (ร้อยละ 5)
วันชาติ
20 ก.ย. (National Day)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 30 พ.ย. 2502

ประมุข

ประธานาธิบดี นาง บิดยา เทวี บันดารี
(Right Hon. Bidhya Devi Bhandari)
นายกรัฐมนตรี
นายเชอ บาฮาดูร์ ดิวบา
(Right Hon. Sher Bahadur Deuba)
รอง นรม. และรมว.กต. นายกฤษณะ บาฮาดูร์ มาฮารา
(Hon. Krishna Bahadur Mahara)

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2559)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 30 พ.ย. 2502 (ค.ศ. 1959)
GDP
21.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 395.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สกุลเงิน รูปี (1 รูปีเนปาล เท่ากับประมาณ 0.32 บาท) (สถานะ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
GDP per Capita
743.23 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 5,816.4 ดอลลาร์สหรัฐ)
เงินทุนสารอง 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 175.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth
ร้อยละ 2.7 (ไทย: ร้อยละ 2.82)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 5.1 (ไทย: ร้อยละ 0.3)
ทรัพยากรสาคัญ
ป่าไม้ สถานที่ทอ่ งเที่ยว พลังงานน้า
อุตสาหกรรมหลัก
การท่องเทีย่ ว สิง่ ทอ พรม หัตถกรรม
สินค้าส่งออกที่สาคัญ พรม เสื้อผ้าสาเร็จรูป สิ่งทอ ไม้แกะสลัก ผ้าพาชมีนา
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ปิโตรเลียม ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักร ยา
ตลาดส่งออกที่สาคัญ อินเดีย จีน สหรัฐฯ เยอรมนี อังกฤษ
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มูลค่าการค้าไทย- เนปาล
สินค้าส่งออกของไทย
สินค้านาเข้าจากเนปาล
การลงทุน
การท่องเที่ยว
คนไทยในเนปาล
การตรวจลงตรา

สานักงานของไทยในเนปาล
สานักงานของเนปาลในไทย

สถิติที่สาคัญไทย-เนปาล (2559)
67.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 66.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นาเข้า 0.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ดุลการค้า 66.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องสาอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องดื่ม รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายใน
ปัจจุบันมีบริษัทไทย 2 บริษัทที่ไปลงทุนในประเทศเนปาล คือ บริษัทเอกรัฐ ซึ่งร่วมทุนกับบริษัทของเนปาลผลิตหม้อแปลง และบริษัทดุสิต
อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งร่วมมือกับโรงแรม Omstone Asia Capital Nepal ในการเปิดโรงแรม Dusit Thani Himalayan Resort & Spa
นักท่องเที่ยวเนปาลมาไทย 42,486 คน และนักท่องเที่ยวไทยไปเนปาลกว่า 26.722 คน (อ้างอิงจาก Nepal Tourism Statistics 2016)
มีจานวนประมาณ 50 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองลุมพินี
ยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างกัน (พานักได้ 90 วัน) ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดาสามารถ
ขอรับการตรวจลงตราในลักษณะ Visa on Arrival ได้ (พานักได้ 15/30/90 วัน) หากไม่เกิน 3 คืน สามารถขอรับการตรวจลงตราในลักษณะ
Transit Visa ได้ที่ท่าอากาศยานโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
กาฐมาณฑุ (สถานเอกอัครราชทูต และสานักงานการบินไทย)
กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) และ จว. ภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
ธันวาคม 2560

