
 

Nieuwe regels in Nepal vanaf 2020 

Tijdens de Nepal conferentie sprak Robin de Best, vicevoorzitter van de Nepal Federatie, 

over de nieuwe regels en voorschriften waar binnen-en buitenlandse organisaties zich in het 

vervolg aan te houden hebben, om er zeker te zijn dat zij in duurzame projecten investeren. 

Dit in de context van onderwijs gerelateerde projecten. 

Imago 

Ze legde uit, dat het belangrijk is om in gedachten te houden dat organisaties niet altijd in 

een positief daglicht staan. Volgens de Nepalese minister van Vrouwen, Kinderen en 

Senioren, Mevrouw Tham Maya Thapa, wordt slechts 2% van de 46.000 NGO’s die actief zijn 

in Nepal, gezien als betrouwbaar. Dit in tegenstelling tot de INGO’s  waar men 95% van 

betrouwbaar acht.  

 

Dit is waarom de Nepalese overheid wil dat er meer samen wordt gewerkt met INGO’s  

(International Government Organisation). Daarbij wordt het als extra belangrijk gezien dat 

de organisatie waar je mee samen werkt van Nepalese herkomst is. 

Geen nieuwe privéscholen 

Ook is belangrijk dat er geen nieuwe privé scholen meer komen, maar dat er wordt 

gestreefd naar Nepalese scholen die t/m klas 12 onderwijs kunnen bieden. 

 

Gevolgen 

Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor de Nederlandse (en overige) buitenlandse 

organisaties. Maar tegelijk bestaat het gevaar dat het de dialoog tussen Europese en 

Nepalese organisaties verdwijnt. Temeer daar alle regels flink aangescherpt worden. 

Daarnaast zijn er in Nepal op dit moment niet genoeg bronnen om het uitblijven van de 

verdwijnende hulp zo 1-2-3 te compenseren. Ook het ontbreken van voldoende onderwijzers 

voor scholen op het platteland om t/m klas 12 te kunnen bezetten speelt daarbij een rol. 

 

Gaunpalika 

Toch zou een recente ontwikkeling in de overheidsstructuur in Nepal kunnen helpen om de 

administratieve druk te verlichten, namelijk de Gaunpalika (voorheen Village Development 

comittee). De Gaunpalika heeft nu een officiële overheidstaak. Dit betekent dat er over 

uitvoerende taken beslist kan worden zonder tussenkomst van het ministerie. 

Misschien is dit het eerste licht aan het eind van de tunnel? 

Bron: notulen Nepal conferentie 15 september 2019. 


