สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล


เปนประเทศ landlocked ภูมิประเทศเปนเทือกเขา
มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและทางพระพุทธศาสนา และเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา
(ลุมพินี) และรายไดหลักมาจากการทองเที่ยว



เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๔๘ สมเด็จพระราชาธิบดีกยาเนนทราฯ
คืนอํานาจใหแกประชาชนตามการเรียกรองของพรรคการเมือง ประชาชน และกลุม Maoist ตอมา
พรรครวมรัฐบาลและกลุม Maoist ลงนาม คตล. สันติภาพครั้งประวัติศาสตรเมื่อ พ.ย. ๒๕๔๙
ซึ่งถือเปนการยุติการสูรบสองฝายที่มีมารวมทศวรรษ



๑๐ เม.ย. ๒๕๕๑ เนปาลจัดการเลือกตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ โดยพรรค UCPN- Maoist
ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด จึงจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพรรค Nepali Congress (NC) เปนพรรคฝายคาน



ตอมาวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๑ สภารางรัฐธรรมนูญ (Constituent Assembly : CA)
มีมติใหเนปาลยกเลิกสถาบันกษัตริย และเปลี่ยนชื่อประเทศเปนสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
(Federal Democratic Republic of Nepal)



Dr. Ram Baran Yadav จากพรรค Nepali Congress (NC) ไดรับเลือกตั้งจากสภารางรัฐธรรมนูญใหดํารงตําแหนง ปธน. คนแรก และ นรม.
คนแรก คือ นาย Prachandra หัวหนาพรรค UCPN- Maoist แตตอมาไดลาออกเมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๒ เนื่องจากขัดแยงกับ ปธน.
กรณีการไมปลด ผบ.ทบ. ที่มีนโยบายไมรับสมาชิก Maoist เปนทหารในกองทัพเนปาล และตอมา เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ นาย Madhav Kumar
Nepal นรม. คนที่ ๒ ของเนปาล (สังกัดพรรค CPN-UML) ประกาศลาออกจากตําแหนง เนื่องจากไมสามารถรับแรงกดดันจากพรรคฝายคาน
UCPN- Maoist ได



เนปาลไดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ พ.ย ๒๕๕๖ เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ
และไดรวมประชุมกันเปนครั้งแรกเมือ
่ เดือน ม.ค. ๒๕๕๗ ที่ผานมา โดยวางแผนวาจะรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จสิ้นภายใน มี.ค. ๒๕๕๘ นี้
ขอมูลทัว
่ ไป

พืน
้ ที่

๑๔๗,๑๘๑ ตาราง กม. (ประมาณ ๒๘% ของไทย)

ประมุข

ประธานาธิบดี ดร. ราม บาราน ยาดาฟ

เมืองหลวง กรุงกาฐมาณฑุ

(Right Hon. Dr. Ram Baran Yadav)

ประชากร ประมาณ ๒๘.๑ ลานคน (๒๕๕๗)
ภาษาราชการ

เนปาลี

ศาสนา

ฮินดู (๘๖.๒%) พุทธ (๗.๘%)

วันชาติ

๒๘ พ.ค. (National Day)

นายกรัฐมนตรี

นายสุชิล คอยราลา (๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
(Right Hon. Sushil Koirala)

รมว.กต.

นายมหินทรา บาฮาดูร ปนเดย(๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗)
(Right Hon. Mr. Mahendra Bahadur Pandey)

วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย ๓๐ พ.ย.๒๕๐๒
ขอมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๖)
GDP

๑๙.๒๙ พันลาน USD (ไทย: ๓๘๗.๒ พันลาน USD)

สกุลเงิน

GDP per Capita

๖๙๔ USD (ไทย: ๕,๗๗๙ USD)

เงินทุนสํารอง ๖.๗ พันลาน USD (ไทย: ๑๖๗.๒ พันลาน USD)

Real GDP Growth

รอยละ ๓.๘ (ไทย: รอยละ ๑.๘)

ทรัพยากรสําคัญ

ปาไม สถานทีท
่ องเที่ยว พลังงานน้ํา

อุตสาหกรรมหลัก

การทองเที่ยว สิ่งทอ พรม หัตถกรรม

อัตราเงินเฟอ

รูป (๑ รูปเ นปาล เทากับประมาณ ๐.๓๓ บาท)
รอยละ ๙.๐ (ไทย: รอยละ ๒.๒%)

สินคาสงออกทีส
่ าํ คัญ พรม เสื้อผาสําเร็จรูป สิง่ ทอ ไมแกะสลัก ผาพาชมีนา สินคานําเขาทีส
่ าํ คัญ ปโตรเลียม ยานยนตและชิ้นสวน เครื่องจักร ยา
ตลาดสงออกทีส
่ าํ คัญ อินเดีย บังกลาเทศ สหรัฐฯ เยอรมนี ไตหวัน
ตลาดนําเขาทีส
่ าํ คัญ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย เกาหลี ญีป
่ ุน สิงคโปร
สถิตท
ิ ส
ี่ าํ คัญไทย-เนปาล (๒๕๕๗)
มูลคาการคาไทย- เนปาล

๕๘.๘๙ ลาน USD (ไทยสงออก ๕๗.๙๖ ลาน USD นําเขา ๐.๙๓ ลาน USD ไดดุลการคา ๕๗.๐๓ ลาน USD)

สินคาสงออกของไทย

เสนใยประดิษฐ เครื่องสําอาง สบูและผลิตภัณฑรักษาผิว เครื่องดื่ม รถยนต อุปกรณและ สวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องนุงหม

สินคานําเขาจากเนปาล

สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องเพชรพลอยเงินแทง ทองคํา เสื้อผาสําเร็จรูป

การลงทุน

ปจจุบันมีบริษัทไทยเพียง ๒ บริษัทที่ไปลงทุนในประเทศเนปาล ไดแก บริษัทเอกรัฐ
ซึง่ รวมทุนกับบริษัทของเนปาลผลิตหมอแปลง และ บริษัทในเครือโรงแรมดุสิตธานี

การทองเทีย
่ ว

นักทองเที่ยวเนปาลมาไทย ๒๖,๑๑๕ คน และนักทองเที่ยวไทยไปเนปาลกวา ๒๖,๐๐๐ คน

คนไทยในเนปาล

จํานวนราว ๑๐๐ คน สวนใหญอยูในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองลุมพินี

การตรวจลงตรา

ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหวางกัน (พํานักได ๙๐ วัน)
สวนผูถ
 ือหนังสือเดินทางไทยธรรมดา สามารถขอรับการตรวจลงตราในลักษณะ Visa on Arrival ได (พํานักได ๑๕/๓๐/๙๐
วัน) หากไมเกิน ๓ คืน สามารถขอรับการตรวจลงตราในลักษณะ Transit Visa ไดที่ทา อากาศยานโดยไมเสียคาธรรมเนียม

สํานักงานของไทยในเนปาล

กาฐมาณฑุ (สถานเอกอัครราชทูต และ สํานักงานการบินไทย)

สํานักงานของเนปาลในไทย

กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) และ จ. ภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
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