Där nepalesisk valuta saknar värde i det egna landet
- Under ett besök i Sukauli i Dang distriktet i Nepal försökte Ajaya Sharma köpa en
förpackning kex från en lokal butik. Men butiksägaren tvingade honom att återlämna
paketet eftersom Sharma inte kunde betala i indisk valuta.
"Jag blev chockad när butiksägaren vägrade att genomföra försäljningen. Senare fick jag
veta att den nepalesiska valutan inte har något värde i denna del av landet”, berättar
Sharma.
Affärsinnehavaren har sin egen historia att berätta. "Vi måste till Indien, för att köpa en
tändsticksask! Vad har vi då för användning av vår nepalesiska valuta när de indiska
butiksägarna inte accepterar denna som betalningsmedel?” berättar han, och fortsätter,
"Vi är tvungna att använda indisk valuta när vi köper våra varor för vidareförsäljning i
Nepal.”
Att känna sig stats- och rättslös i 22 byar i Nepal som ligger i Dang distriktet, orsakar
allvarliga problem, för den nepalesiska valutan och för lokalbefolkningen.
När den nepalesiska staten inte tillhandahåller grundläggande resurser, som utbildning,
hälsofrågor, telefontjänster och andra statliga inrättningar i området, så känner sig
invånarna i dessa byar, som ligger två dagsmarscher från distriktets huvudkontor i
Ghorahi förbigångna och glömda. "Våra byar hör till Nepal bara med namnet. Vi är helt
beroende av Indien för att kunna existera”, säger Junsari Gharti” och fortsätter "det är
indisk tullpersonal och gränspolis som ger oss trygghet att överleva och dessutom gillar
de våra kycklingar och getter”, säger hon.
Det är endast på andra sidan gränsen i Indien som byarna med sina ca 6000 invånare
kan vända sig för att köpa mediciner och vaccinera sina barn. "Tänk, hur vår livssituation
skulle se ut om vi inte hade indisk valuta att tillgå om någon plötsligt blir sjuk”, berättar
hon.
De 6000 invånarna verkar föga övertygade av regeringens senaste löften om att snart ta
itu med problemen, inklusive säkerheten för befolkningen. Byråden har krävt att den
nepalesiska regeringen samarbetar med indiska myndigheter så att de kan använda den
nepalesiska valutan vid sina inköp på andra sidan indiska gränsen.
"Antingen ska den nepalesiska regeringen ge oss rättigheterna och förutsättningar vi
som medborgare är berättigade till eller förhandla med Indien så vår egen valuta
accepteras på andra sidan gränsen”, säger en av byrådets medlemmar.
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