
 
 
 

 

 

अति तिमान्तिकृि िमूह 

िंस्था: नेपाल चेपाङ िंघ, केन्तिय कायय ितमति, लतलिपरु । 

मकवानपरु, न्चिवन, गोरखा, धादिङ न्िल्लाको ववकट खोच, पाखापखेरा र पहाडी 
भागमा बस्ने मंगोल वर्यका चेपाङहरु, अत्यतिै वपछतडएका आदिवािी िनिातिमा पियछ 
।उक्त मखु्य चार न्िल्लाहरु बाहेक लम्िङु र िनहूूँ न्िल्लाहरुमा पतन तछटफुट रुपमा 
बिोबाि गरेको पाइतछ । राविय िनगर्ना २०६८ अनिुार चेपाङ िातिको िनिंख्या 
६८,३९९ रहेको छ । वयनीहरु राप्ती निीको उत्तर, तिशलुी पूवय महाभारि पवयि वरीपरीका 
रैथाने हनु भन्न िवकतछ। यी क्षेिका शं्रखलाका नाम, ठाउूँ, बिोबाि क्षेि, भीर, पहरा, 
निीनाला आदिका नामहरु चेपाङ भाषामा नामाकरर् भएको आधारमा वयनीहरु यि क्षेिका 
आदिवािी हनु भन्ने आधार प्रशस्ि पाइतछन ्। 

वयनीहरु आफ्नै चेपाङ मािभृाषा बोल्िछन ्। िनगर्ना २०६८ अनिुार चेपाङ 
भाषा बोल्नेको िंख्या ४८,४७६ रहेको छ । यो भोट बमेली भाषा पररवारमा पियछ ।  

चेपाङहरुको परम्परागि धमय प्राकृतिक धमय हो । यिले प्रकृतिलाई िवृिकिाय, पालनहार 
र िंरक्षक मातिछन ्। वयनीहरु आफ्नो वररपरर रहेका तिमेभमेु, िेवी िेउराली, पहाड 
पवयि नै शन्क्तका स्रोि हनु भनी पिुा गने गियछन । चेपाङहरु परम्परागि िैवी शन्क्तमा 
ववश्वाि गियछन । उनीहरु घर तभि अन्ननपूिा, कुलपूिा (वायपुिुा), तिमेपूिा, भमेुपूिा, 
गोठपूिा, थानीपूिा, आइिबारे पूिा आिी गियछन।् ितिारी पूिा र छोनाम पवय िमिुाय 
वा िमूहमा तमलेर गियछन ्। छोनाम "तवागी" लाई चेपाङहरुले िबैभतिा ठूलो धातमयक 
पूिाको रुपमा मनाउूँिछन।् नेपाल चेपाङ िंघको पहलमा छोनामलाई भिौ २२ गिे 
राविय पवयको रुपमा मनाउन थातलएको छ । वयनीहरुको आफ्नै पूिारी हतुछन ्ििलाई 
"पातिे" भतनतछ । 

 

चेपाङहरुको िीवनयापन अत्यतिै कठोर छ । चेपाङहरु भीरपाखामा बस्ने भएकोले 
खेिी वकिानबाट उत्पािन ज्यािै कम हतुछ । वयनीहरु खेिीपातिका लातग भीरपाखामा 
खोररया लाउने गियछन ् । कृवषबाट अपगु हनेु हुूँिा बनिङ्गलमा कतिमूल, बनस्पति, 
पशपंुक्षी, माछा आिीबाट खानको लातग पररपूतिय गने गियछन ्। वयनीहरु न्शकार खेल्न 
िक्ष हतुछन।् न्चउरी वयनीहरुको महत्वपूर्य बनस्पति हो ।  

चेपाङ िातिको आफ्नै परम्परागि भेषभषूा छन ्। वदृ्धा परुुषहरुले धोिी कछाडका 
िाथै कतमि, िरुुवाल र इिकोट लगाउने गियछन ्। मवहलाहरुले फररया, गतुयू, चोतलया 
र पटुकी लगाउने गियछन ् । गरगहनाको हकमा गोलो आकारको नाकमा बलुाकी 
लगाउूँिछन ्।    

    


