สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 เปนประเทศ landlocked ภูมิประเทศเปนเทือกเขา

มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและทางพระพุทธศาสนา
และเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา (ลุมพินี) และรายไดหลักมาจากการทองเที่ยว
 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีกยาเนนทราฯ
คืนอํานาจใหแกประชาชนตามการเรียกรองของพรรคการเมือง ประชาชน และกลุม
Maoist ตอมา พรรครวมรัฐบาลและกลุม Maoist ลงนาม คตล.
สันติภาพครั้งประวัติศาสตรเมื่อ พ.ย. 2549
ซึ่งถือเปนการยุติการสูรบสองฝายที่มีมารวมทศวรรษ
 10 เม.ย. 2551 เนปาลจัดการเลือกตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ โดยพรรค UCPN- Maoist
ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด จึงจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพรรค Nepali Congress (NC)
เปนพรรคฝายคาน
 ตอมาวันที่ 28 พ.ค. 2551 สภารางรัฐธรรมนูญ (Constituent Assembly : CA)
มีมติใหเนปาลยกเลิกสถาบันกษัตริย
และเปลี่ยนชื่อประเทศเปนสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Federal
Democratic Republic of Nepal
 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสภารางฯ ชุดที่ 2 ไดมีมติผานราง รธน.เมื่อวันที่
16 ก.ย. 2558 ดวยคะแนนเสียง 507 ตอ 601 และประธานาธิบดี Ram Baran Yadav ไดประกาศใช
รธน.อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 สงผลใหเนปาลมี
รธน.ที่รางโดยตัวแทนประชาชนเปนฉบับแรก หลังจากที่ใช
รธน.ชั่วคราวในการปกครองประเทศมาตั้งแตป 2550 อยางไรก็ดี อินเดียไดแสดงความไมพอใจตอ
รธน. ดังกลาว และอางวา เปนการจํากัดสิทธิของชนกลุมนอยชาว Madhesi และชาว Thauru
ซึ่งสวนใหญมีเชื้อสายอินเดีย ดังนั้น อินเดียไดปดแนวชายแดน
ทําใหเกิดวิกฤตการณขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงกาซหุงตม ยาและเวชภัณฑ
และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเปน
 เมื่อเดือน ต.ค. 2558 รัฐสภาเนปาลไดประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม
ผลปรากฏวานาย Khadga Prasad Sharma Oli จากพรรค Communist Party of Nepal Unified Marxist Leninist (CPN-UML) ไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 38 ของเนปาล
โดยไดปฏิญาณตนเขารับหนาที่เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2558 และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นาง
Bidhya Devi Bhandari ไดรับเลือกเปน ปธน. คนที่สอง และเปน ปธน. หญิงคนแรกของเนปาล
ขอมูลทั่วไป
พื้นที่

147,181 ตาราง กม. (ประมาณ

ประมุข

(Right Hon. Bidhya Devi Bhandari)

28% ของไทย)
เมืองหลวง กรุงกาฐมาณฑุ
ประชากร

ประธานาธิบดี นาง บิดยา เทวี บันดารี

นายกรัฐมนตรี นายชารมา โอลี
(Right Hon. K.P. Sharma Oli)

ประมาณ 28.17 ลานคน

ภาษาราชการ

เนปาลี

รมว.กต.

นายคามาล ธาภา
(Right Hon. Mr. Kamal Thapa)

ขอมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๗)
GDP
19.77 พันลาน USD (ไทย: 404.8 พันลาน USD)
สกุลเงิน
รูป (1 รูปเนปาล เทากับประมาณ
0.33 บาท) (สถานะ ณ วันที่ 4 มี.ค 2559)
GDP per Capita
707.1 USD (ไทย: 5,977.4 USD)
เงินทุนสํารอง
6.2 พันลาน USD (ไทย:
157.16 พันลาน USD)
Real GDP Growth
รอยละ 5.4 (ไทย: รอยละ 0.9)
อัตราเงินเฟอ
รอยละ 8.4 (ไทย:
รอยละ 1.9)
ทรัพยากรสําคัญ
ปาไม สถานที่ทองเที่ยว พลังงานน้ํา
อุตสาหกรรมหลัก
การทองเที่ยว สิ่งทอ พรม หัตถกรรม
สถิติที่สําคัญไทย-เนปาล (2558)
มูลคาการคาไทย- เนปาล

55.37 ลาน USD (ไทยสงออก 54.56 ลาน USD นําเขา 0.81 ลาน USD ไดดุลการคา

53.75 ลาน USD)
สินคาสงออกของไทย เสนใยประดิษฐ เครื่องสําอาง สบูและผลิตภัณฑรักษาผิว เครื่องดื่ม รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องนุงหม
สินคานําเขาจากเนปาล
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ ง ท อ อื่ น ๆ เ สื้ อ ผ า สํ า เ ร็ จ รู ป เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ข อ ง เ ล น
เครื่องกีฬาและเครื่องเลนเกม เครื่องใชและเครื่องตกแตงภายใน
การลงทุน
ปจจุบันมีบริษัทไทยเพียง 2 บริษัทที่ไปลงทุนในประเทศเนปาล ไดแก บริษัทเอกรัฐ
ซึ่งรวมทุนกับบริษัทของเนปาลผลิตหมอแปลง และ บริษัทในเครือโรงแรมดุสิตธานี
การทองเที่ยว

นักทองเที่ยวเนปาลมาไทย 32,679 คน และนักทองเที่ยวไทยไปเนปาลกวา 7,902 คน

(พ.ศ.2557)
คนไทยในเนปาล
การตรวจลงตรา

จํานวนราว 100 คน สวนใหญอยูในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองลุมพินี
ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหวางกัน (พํานักได 90
วัน) สวนผูถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดาสามารถขอรับการตรวจลงตราในลักษณะ Visa

