
 
 

सवुिधा िञ्चित समूह 

संस्था: ताङ्िे समाज सेिा  
यस जातत लोपोन्मखु जाती तित्र पर्दछ । ताङ्िे जाती हालको मसु्ताङ ञ्चजल्लाको तत्कातलन छुसाङ गाउ विकास 

सतमतत र हाल आएर बाह्रगाउँ गाउँपातलकामा रहेको ताङ्िे तत्कातलन गा.वि.स.को िार्द नं. १ र २ मा मखु्य बसोबास 
रहेको ठाउलाई ताङ्िे गाउ“ ितनन्छ । यस गाउँको नाम ताङ्िे जाततको नामबाट नामाकरण िएको मातनन्छ । यस 
गाउ“ मसु्ताङ ञ्चजल्लाको सर्रमकुाम जोमसोमबाट कररब १५ वक.मी. टाढा र समदु्र सतहरे्ञ्चख ३०१७ मी को उचाईमा 
अिञ्चस्थत रहेको छ । २०७४ साल पसु सम्ममा यस जाततको जनसंख्या ६२४ रहेको छ , जसमा ३१२ परुुष र ३१२  
मवहला छन ्। ताङ्िे गाउँमा २०१९ सालमा र्ािा र्ोजे र ढाक्पा लामाको पहलमा प्राथतमक तह सम्मको विद्यालय 
खोलेको र छोरा÷छोरी र्िैुले अतनिायद रुपमा कक्षा ५ सम्म पढ्नै पने स्कूल नपढेको खण्र्मा जररिाना ततनुद पने तनयम 
बनाई बालबच्चा (मवहला÷परुुष) सबैले स्कूल पढेका तथए । ताङ्िे गाउँमा ३५ घर धरुी रहेको र यस जाती तित्र १९ 
थरउपथर रहेको छ ।   

९० साल रे्ञ्चख नै नगन्य रुपमा बसाई सराई गरेतापतन २०२१ साल पतछ व्यापार गनद तथा विविध कारणले ताङ्िे 
गाउँबाट जोमसोम, पोखरा, काठमार्ौं ततर बसाई सराई गरी बसोबास  गर्ैं आएका छन ्। जस मध्ये कास्कीको पोखरामा 
सबै िन्र्ा बढी कररब ३०० जना बसोबास गर्ैं आएका छन ्। ताङ्िे जातीको आफ्नैं मातिृाषा रहेको छ । जसलाई 
अन्य जातीहरुले ताङ्िे िाषा िनेता पतन ताङ्िे जाती आफैं ले यसलाई शेके िाषा िन्ने गर्दछन ्। यस जाततले बोल्ने शेके 
िाषा िोटिमेली िाषा पररिार अन्तगदत पर्दछ । शेके िाषा अनसुार केही शब्र् तामाङ , गरुुङ्ग र थकाली िाषा सँग तमल्ने 
बताउछन ्। 

ताङ्िे जातीहरु धातमदक रुपले बौद्ध मागी हनु ्। उनीहरुको साकार बदु्ध धमदको वितध अनसुार लामाद्धारा सम्पन्न गने 
गर्दछन ्। यस जाततको आफ्नै मौतलक उत्पार्न प्रणाली संस्कृतत, आस्था र विश्वास रहेको छ । यस जातीलाई बाह्रगाउले 
, ल्होपा र गरुुङ्गले तैप िन्र्छन ्िने तीन गाउले थकाली, माफाद थकालीहरुले िने ताङ्तेन िन्र्छन ्। आफ्नै संस्कृतत, 

संस्कार, परम्परा, आस्था र विश्वास सामवुहक िािना, सामाञ्चजक कतदव्य आदर् जस्ता विशेषताहरु रहेका छन ्। जसले गर्ाद 
उनीहरु छुट्टैं आदर्िासी जनजातत हनु िन्ने ञ्चचनाउर्छ ।  

ताङ्िे जातीको उत्पततको बारेमा हाल सम्म कुनै तलञ्चखत इततहास पाइएको छैन । ततब्बती िाषामा ताङ्िेको अथद 
लखेवटएका जाती िन्ने अथद दर्न्छ र ताङ लेखेवटएका िे. जाती तसथद वयनीहरुको पखुाद ततब्बत ततरबाट आएको िन्न ेबञु्चिन्छ 
। पवहलेको बाह्रगाउमा ितदमान मकु्तीनाथ गाउ पिायत कागबेनी गाउ पिायत र धजुाङ र छुसाङ गाउ पिायत पर्दछ 
िनेर यस जातीको गाउलाई बाह्रगाउ क्षेत्रतित्र समािेश गरेका छन ्। यहाको मखु्य जाती ततब्बती मलुका िएता पतन 
संित ्१८४७ िन्र्ा अगातर् रे्ञ्चख नै यस क्षेत्रमा जमु्लाबाट विष्ट शाही र िण्र्ारी (िन्टा रे्िता मान्ने) आदर् जाती आएर 
बसोबास गरेको रे्ञ्चखन्छ । 

ताङ्िे जातीका बवुद्धजीवि, बढुापाका र समरु्ायका िनाई अनसुार ताङ्िे जातीहरु १६÷१७ सय िषद िन्र्ा अञ्चघ हालको 
मनाङ ञ्चजल्लामा बसोबास गर्दथे त्यस बेला ताङ्िे जातीहरु अतल उपध्रो वियाकलापमा संग्लन हनेु, घोर्ाको पचु्छरमा काँर्ा 
बातध गाउिरर लखेटी दर्ने जस्ता वियाकलाप गने िएकोले उक्त ञ्चजल्लाबाट यस जातीको वियाकलाप सहन नसवक 
लखेटेको िन्ने िनाई छ । त्यसैले मनाङमा यस जाततलाई तोङतेन िन्र्छन ्जसको शाञ्चब्र्क अथद िागेर िा हराएर गएको 
जाती िन्ने बिुाउछ । अिैं पतन मनाङमा यस जातीको बसोबास रहेको गाउको िग्नािशेष पाइछ । त्यस ञ्चजल्लाबाट 
िागेर िा छुसाङमा आई बस्ती बसालेको र उनीहरुकै जातीको नामबाट गाउको नामाकरण िएको िनाई रहेको छ ।   

ताङ्िे जाततको मखु्य चार्पिदहरुमा ल्होसार (छउ), धज्याङ (तारो खेल), थच्र्याङ, धेमाङ् (िेला हनेु), यंतोङ (घोर्ा 
जात्रा), फातनङ आदर् हनु ्। वयनीहरुको कुल रे्िता ४ वकतसमको रहेको छ। फोलो, च्याप्चे, ढाङ्चपेमा, याक्चे स्यूङ्कर 
।मखु्य रे्िता सामवुहक रे्िता ञ्चजउल्ह ख: लाई मान्र्छ िने मखु्य रे्िताका लातग पूजा गनद च्याप्चे, ढाङ्चपेमा र याक्चे 
स्यूङकर मात्र योग्य हनु्छ, तर फोलो जातीलाई पूजारी लामा मातनर्ैंन र योग्य ठहररर्ैंन । िाघ्यिार्न र गीतमा ढोलक 
(धमु्च्याङ) र स्हयंूकर (बाजा र गीत)।   

 


