अपाङ्गता अधिकार ऐन, PFPID का श्रोत सामाग्रीहरुको आधारमा, यो सामग्री बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाललले तयार गरेको हो ।
बौद्धिक अपाङ्गता
परिभाषा, पहिचान कारण, प्रकार र विशेषताहरु

१ परिभाषा
“उमेरको वृद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति ।(जस्तो: डाउन्स सिन्ड्रोम समेत)” (नेपाल सरकार )


२ बौद्घिक अपाङ्गताको पहिचान
बौद्घिक अपाङ्गता भएका सबै बालबालिका उस्तै हुन्छन् भन्ने होइन । बौद्घिक अपाङ्गता भएका कोही बालबालिका शारीर र हाउभाउबाटै फरक देखिन्छन् । तर शरीर र हाउभाउ फरक हुँदैमाबौद्घिक अपाङ्गता हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । केही बालबालिका अपाङ्गता नभएका जस्तै देखिन्छन् तर काम क्रियाकलाप अपाङ्गता नभएका सरह गर्न सक्तैनन् । कोही बालबालिको शारीर, हाउभाउ र व्यवहार पनि अपाङ्गता नभएको जस्तै देखिन्छ । तर उनीहरू बौद्धिक काम क्रियाकलापमा पछि पर्ने हुन्छन् । त्यसैले बालबालिकामा बौद्घिक अपाङ्गता भए नभएको पहिचान गर्न बालबालिकाको शारीरिक विशेषताको अवलोकन उनीहरूको बोली व्यवहार र क्रियाकलाप आदिको अवलोकन र आवश्यकतअनुसार उनीहरूको बौद्घिक परीक्षण पनि गर्नुपर्छ ।
३ शारीरिक अवस्थाको अवलोकनबाट बौद्घिक अपाङ्गता पहिचान
डाउन सिन्ड्रोम, माइक्रोसिफलिस, हाइड्रोसिफलिस भएका बालबालिकामा बौद्घिक अपाङ्गता हुन्छ । मस्तिष्क पक्षघात र अटिजम भएकामध्ये पनि केही बालबालिकामा बौद्घिक अपाङ्गता हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता बालबालिकाको शारीरकि अवस्था र हाउभाउ निम्नअनुसारको हुन्छ :
	उमेरको बृद्धीसँगै बौद्धिक विकासमा कमी आएर दैनिक जीवनमा अन्य व्यक्ति सरह कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भएको अवस्था बौद्धिक अपाङ्गता हो । झट्ट हेर्दा कुनै पनि किसिमको इम्पेयरमेन्ट देखिदैन । यस्तो बिषेशता भएका बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो भनि समाजले नपत्याएका कारण थप बिभेदको सामाना गरिरहनु परेको छ ।यस्तो अपाङ्गता जन्मपुर्व, जन्मदैगर्दा र जन्म पश्चान हुने गर्दछ ।
	डाउन सिन्ड्रोम भएका सबै जसो बालबालिकाको शरीरको बनोट प्राय: उस्तै प्रकारको देखिन्छन् । उनीहरूको कद होचो र गर्धन, हात, खुट्टा र औँला छोटा हुन्छ । त्यस्तै उनीहरूको आँखा बदाम आकारका, अनुहार चन्द्रमा आकारको, नाकको डाँडी थेप्चो र जिब्रो चिरा चिरा परेको हुन्छ । मानिसको शरीरमा हुने कोषको विचलनबाट डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ । साधारण मानिसको शरीरमा ४६ सङ्ख्यामा गुणसूत्र (chromosome) हुन्छन् । डाउन सिन्ड्रोम भएको व्यक्तिमा ४७ ओटा गुणसूत्र हुन्छन् । आमा बाबुकै कारणबाट गुणसूत्रमा विचलन हुन्छ ।
	हाइड्रोसिफालिस भएका बालबालिकाको टाउको निकै ठुलो देखिने । मस्तिष्कमा उत्पादन हुने तरल पदार्थ मेरुदण्ड हुँदै बाहिर निस्कासन हुनमा अवरोध हुँदा हाइड्रोसिफलिस हुन जान्छ । माइक्रोसिफलिस भएका बालबालिकाको टाउको निकै सानो देखिने हुन्छ ।
	मस्तिष्क पक्षघात भएका केही बालबालिकामा बौद्घिक अपाङ्गता हुन सक्छ । यस्ता बालबालिकाका हात, खुट्टा, जिउ बटारिने, अरोरो हुने र मुखबाट र्याल चुइरहने हुन्छ । उनीहरू साधारण बालबालिका जस्तो सिधा बस्न र स्वाभाविक गति र चालमा हिँड्न नसक्ने हुन्छन् । गर्भ अवस्थामा वा बच्चा जन्मने समयमा अक्सिजनको कमी भएमा मस्तिष्क पक्षघातसहित बौद्घिक अपाङ्गता हुने समभावना हुन्छ । मस्तिष्क पक्षघात भएका सबै बालबालिकामा बौद्घिक अपाङ्गता भएको पाइँदैन । 
	अटिजम भएका केही बालबालिकामा बौद्घिक अपाङ्गता पनि हुन सक्छ । अटिजमसहित बौद्घिक अपाङ्गता भएका केही बालबालिका एक्लै अल्मलिएर बस्ने र केही भने अत्यधिक चकचक गर्ने हुन्छन् । उनीहरू अरू मानिससँग आँखा जुधाउन सक्तैनन् । उनीहरू शरीरको कुनै भाग हल्लाइरहने पनि हुन्छन् । अटिजम भएका सबै बालबालिकामा भने बौद्घिक अपाङ्गता हुँदैन ।


४ बोली, व्यवहार र क्रियाकलाप अवलोकनबाट बौद्घिक अपाङ्गता पहिचान 
१. बोलाइ र कुराकानी
(क) वर्ण र शब्दको सही उच्चारणको समस्या हुने 
(ख) स्वरको उतार चढाव आदिमा समस्या हुने 
(ग) एक दुई शब्दका वाक्य बोल्ने, वाक्य पूरा गरेर बोल्न नसक्ने 
(घ) बोल्दा रोकिने, बोलाइको गति ढिलो हुने 
(ङ) आˆना कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने 
(च) दोहोरो कुराकानी गर्न कठिनाइ हुने, कुन बेला सुन्ने र कुन बेला बोल्ने भनेर भेउ नपाउने 
(छ) सोधेको प्रश्नको उत्तर दिदा प्रश्न नै दोहोर्याउने  । जस्तो “तिमीले भात खायौ ?” भनेर प्रश्न गर्दा खाएको भए “तिमीले भात खायौ” नै भन्ने वा “खायौ” मात्र भन्ने 
(ज) नाता लगाएर बोल्न नसक्ने (जस्तै : दाइ, दिदी, भाइ, बहिनी आदि )
(झ) अरूले जस्तो साधारण माध्यमबाट भएका कुराकानी बु‰न कठिनाइ  
(ञ) लामो कुरा वर्णन गर्न कथा भन्न नसक्ने 
२. लवाइ खवाइ र स्वबलम्बन कुरा
लवाइ, खवाइ, सरसफाइ, सामानको प्रयोग र जतन जस्ता कुरामा ध्यान नदिने 
३. साथी सङ्गति र उमेरअनुसारका गतिविधि
आˆनो उमेरका बालबालिकासँग साथी नबन्ने र घुलमिल पनि नहुने । आफूभन्दा सानो उमेरका बालबालिकासँग खेल्ने र रमाउने । आˆनो उमेरभन्दा कम उमेरको गतिविधि देखाउने (जस्तै: ठुलो उमेर भएर पनि औँला चुस्ने )

४. ध्यानकेन्द्रित र एकाग्रता
अरूको कुरा ध्यान दिएर नसुन्ने 
	तुरुन्तै ध्यान परिवर्तन गर्ने 

५. स्मरण क्षमता
(क) पुरानो कुराको प्रस्ट सम्झना नहुने 
(ख) कुनै काम गर्न भरखरै दिइएका निर्देशन पनि बिर्सन सक्ने 
(ग) सम्झने तरिकाको प्रयोग गर्न नसक्ने, जस्तो चन्द्रमा सम्झेर चन्द्रप्रसाद भन्ने व्यक्तिको नाम सम्झन
६. समस्या समाधान
(क) आफूलाई परेको समस्या नै थाहा नपाउने 
(ख) आˆना समस्या अरूलाई बताएर समाधान खोज्न नसक्ने 
(ग) उत्तम विकल्प छनोट गर्न नसक्ने 
७. एक अवस्थामा सिकेको कुरा अर्को अवस्थामा प्रयोग 
(क)विद्यालयमा सिकेका कुरा घरमा प्रयोग गर्न नसक्ने (जस्तै :विद्यालयमा कुनै वस्तु प्रयोग गरेर गणना सिकेको छ घरमा अर्को वस्तु गन्न नसक्ने )
(ख) घरमा सिकेको कुरा घर बाहिर र विद्यालयमा उपयोग गर्न नसक्ने ।

८. सामान्य ज्ञान र लेखाइ पढाइ
 (क) रुपियाँ पैसा के हो, कुन पैसा सानो र कुन ठुलो, पैसा के काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने जस्ता कुराको थोरै जानकारी हुने । समय, दिन, बार, गते ख्याल नहुने । लेखाइ, पढाइ र गणितका समस्या समाधान गर्नमा अलमल हुने 

९. अन्य
(क) आˆना हितका कुरा र अधिकारको दाबी गर्न नसक्ने 
(ख) तर्क गर्न र कारण दिन नसक्ने 
(ग) कल्पना गर्न नसक्ने 
बालबालिकामा उपर्युक्तअनुसारका लक्षण देखिन्छन् भने विज्ञलाई देखाएर बौद्घिक अपाङ्गता हो होइन यकिन हुनुपर्छ । विज्ञले बौद्घिक परीक्षण नगरेको व्यक्तिलाई अनुमानका भरमा बौद्घिक अपाङ्गता भएको ठान्नु पनि हुँदैन । 
५ बौद्घिक परीक्षणबाट बौद्घिक अपाङ्गता पहिचान
हिजो आज पहिचान गर्न बौद्धिक अपाङ्गताको पहिचान गर्न आई. क्यु.(Intelligent Quotient) परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसबाट बौद्धिक अपाङ्गताको तह पनि निर्धारण हुन्छ । बौद्धिक क्षमताको परीक्षणको प्राप्ताङ्कलाई आई. क्यु. भनिन्छ । बौद्धिक क्षमताको परीक्षणका लागि उमेर समूहअनुसारका परीक्षण साधनको प्रयोग गरिन्छ । परीक्षणको प्राप्ताङ्कलाई त्यस उमेर समूहका सामान्य क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अनुपातमा हेरिन्छ । बौद्धिक अपाङ्गताको अवस्था वा तह बढ्दै जादा आई क्यु को तह निम्नअनुसार घट्दै जान्छ :
१ बौद्धिक अपाङ्गताको तह                                आई क्यु को तह
सामान्य बौद्धिक अपाङ्गता                               ५०–७०
	मध्यम तहको बौद्धिक अपाङ्गता                           ३५–५०
	तीव्र वा अति अशक्त तहको बौद्धिक अपाङ्गता              २०–३५
	अति तीव्र वा पूर्ण अशक्त तहको बौद्धिक अपाङ्गता         २० भन्दा कम
२ सामान्य बौद्धिक अपाङ्गता 
बौद्धिक अपाङ्गता  भएका मध्ये करिब ८५ प्रतिशत व्यक्तिको आई. क्यु. उपलब्धि ५०–७० हुने र उनीहरू सामान्य बौद्धिक अपाङ्गताको समूहमा पर्छन् । उनीहरूमा निम्नअनुसारको अवस्था र क्षमता हुन्छन् :
	व्यवसायिक ज्ञान हासिल गर्न सक्ने
	आधारभूत तहको औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न सक्नेे 
	समाजमा घुलमिल हुन सक्ने 
	आˆनो दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने  

३ मध्यम तहको बौद्धिक अपाङ्गता 
बौद्धिकअपाङ्गता  भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत व्यक्तिको आई. क्यु. उपलब्धि ३५–४९ हुने र उनीहरू मध्यम बौद्धिक अपाङ्गताको समूहमा पर्छन् । उनीहरूमा निम्नअनुसारको अवस्था र क्षमता हुन्छन् :
	विकासमा उल्लेखनीय प्रगति नहुने
	सामान्य संवाद गर्न सक्ने तर गम्भीर अवस्थामा गर्न नसक्ने
	सामान्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सिक्न सक्ने
	आˆनो रेखदेख आफैँ गर्न सक्ने तर बेलाबेलमा सहयोग आवश्यक हुने
	काम क्रियाकलाप गर्न बढी निर्देशन आवश्यक हुने
	नजिकको आफन्त तथा परिवारहरूकामा एक्लै जान सक्ने  

४ अति अशक्त बौद्धिक अपाङ्गता 
बौद्धिक अपाङ्गता  भएकामध्ये तीन चार प्रतिशत व्यक्तिको आई. क्यु. उपलब्धि २०–३४ हुने र उनीहरू अति अशक्त बौद्धिक अपाङ्गताको समूहमा पर्छन् । उनीहरूमा निम्नअनुसारको अवस्था र क्षमता हुन्छन्:
	भाषा बु‰ने तर राम्रोसँंग संवाद गर्न नसक्ने 
	ढिलो गतिमा दैनिक क्रियाकलाप सिक्नसक्ने 
	आˆनो सामान्य हेरचाह गर्न सक्ने तर अरूको सहयोग आवश्यक हुने
	सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सहयोगी आवश्यक पर्ने 

५ पूर्ण अशक्त बौद्धिक अपाङ्गता 
बौद्धिक अपाङ्गता  भएका मध्ये एक दुई प्रतिशत व्यक्तिको आई. क्यु. उपलब्धि २० भन्दा कम हुने र उनीहरू पूर्ण अशक्त बौद्धिक अपाङ्गताको समूहमा पर्छन् । उनीहरूमा निम्नअनुसारको अवस्था र क्षमता हुन्छन् :
	सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामान्य भन्दा कम विकास हुने
	निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग चाहिने 
	आˆनो हेरचाहका लागि पनि अरूमा निर्भर हुनुपर्ने
	सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन कठिनाइ हुने
	स्वतन्त्र रूपमा आफूखुसी बस्न नसक्ने 

व्यक्तिको आई. क्यु. परीक्षण गर्न उमेरअनुसारको साधन प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले प्रायजसो व्यक्तिको आई.क्यु. को प्राप्ताङ्क जीवन भर स्थिर रहन्छ । घर तथा विद्यालयमा सिकाइको वातावरण सुध्रियो, बालबालिकालाई दण्ड सजायभन्दा प्रेरणा र प्रोत्साहन दिन थालियो, हेरेर र गरेर सिक्ने वातावरण भयो भने आई.क्यु.को प्राप्ताङ्क बढ्न पनि सक्छ । आई.क्यु.को प्राप्ताङ्कमा अभिमुखीकरण, जिज्ञासा, संस्कृति आदि कुराको पनि प्रभाव हुन्छ । 
आई.क्यु.को परीक्षण दक्ष विशेषज्ञ: तालिम प्राप्त मनोविद्, क्लिनिकल मनोविद्, शिक्षा मनोविद् तथा बाल मनोचिकित्सकबाट मात्र हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र अन्य केही सीमित अस्पतालमा मात्र आई. क्यु. परीक्षण हुन्छ । आई. क्यु. परीक्षण आजको आजै वा एक दुई दिनमा गर्न सकिँदैन । 
६ बौद्धिक अपाङ्गताको पहिचान तथा लेखाजोखा कसरी गने 
बौद्धिक अपाङ्गताको पहिचान तथा लेखाजोखा गर्दा निम्न उल्लेखित दुई वटा पक्षलाई    मूख्य आधारको रुपमा विचार गर्नु पर्दछ । 
१ पहिलो, बौद्धिक कार्य सीमितता (Limitation in intellectual function):
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकामा बौद्धिक कार्य सीमितता हुन्छ । बौद्धिक कार्य (Intellectual functioning) भन्नाले मानसिक गतिविधि वा क्रियाकलाप (mental activities)लाई बुझिन्छ । उदाहरणको लागि बौद्धिक कार्य अन्तर्गत सोच्नु, तर्क गर्नु, समस्या समाधान गर्नु, निर्णय गर्नु, सम्झानु र बोध गर्नु जस्ता क्रियाकलापहरु पर्दछन् । बौद्धिक कार्यदक्षताको लेखाजोखा तथा पहिचान आई. क्यू. (Intelligent Quotient) परीक्षणबाट निर्धारण गरिन्छ । आई.क्यू. (I.Q.) परीक्षणले बौद्धिक अपाङ्गताको विभिन्न तह जस्तै स ामान्य (mild),मध्यम (moderate),अति अशक्त (severe)र पूर्ण अशक्त (profound) को मात्रा निर्मारण गर्दछ । यद्यपी सामान्य (Mild)किसिमको बौद्धिक अपाङ्गताको पहिचान चाही शैक्षिक उपलब्धीको आधारमा  गर्नु पर्दछ । उमेरअनुसारको बौद्धिक विकास भएन भने बौद्धिक क्रियाकलापमा असर पर्दछ । यसकारण व्यक्तिको बौद्धिक दक्षता प्रर्दशन का आधारमा बौद्धिकताको पहिचान एवम् लेखाजोखा गर्नु पर्दछ । 
२ दोस्रो, अनुकुलन व्यवहार र सीपको सीमितता (Limitation in adative functioning):
अनुकुलन कार्य व्यवहार वा सीप (adaptive skills) भन्नाले व्यक्तिले आफ्नो उमेर र  परिस्थिति सापेक्ष वा सुहाउदो (age appropriate) कार्य गर्नु हो । तर बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुमा दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, व्यवहार, सीप र अनुभवको सीमितताले वातावरण सापेक्ष कार्य अनुकुलनमा प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसकारण सामान्य बालबालिकाहरुको तुलनामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुमा  दैनिक क्रियाकलापका विभिन्न पक्षमा  ढिलो विकास हुन्छ । व्यक्तिको कार्य अनुकुलन गर्न सक्ने क्षमताको लेखाजोखा चाही उसले प्रदर्शन गर्ने कार्य कौशलताको नीरिक्षण गरेर, अभिभावक, साथीभाई र शिक्षकसँग सोधेर गर्नु पर्दछ । मूलत बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुमा कार्य अनुकुलनको मूल्यांकन गर्दा निम्न तीन क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्दछ: 
(क) पहिलो अवधाराणात्मक सीप (Conceptual skills): वस्तु वा अंग वा समय र पैसाको अवधारणा, पढ्ने, लेख्ने साक्षरताको ज्ञान आदि, 
(ख) दोस्रो सामाजिक सीप (Social skills): सामाजिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु, साथीसँग घुलमिल गर्नु, नियम, कानूनको पालना गर्नु, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु, संचार गर्नु आदि ।
(ग) तेस्रो व्यवहारिक सीप (Practical skills): सुनेको, देखेका कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनु, व्यक्तिगत दैनिक जीवनयापनका विभिन्न पक्षहरु जस्तै व्यक्तिगत सुरक्षा, रेखदेख, सरसफाई काम, कर्तव्य आदिमा सचेत हुनु । 
मूख्य रुपमा व्यक्तिमा कुन किसिमको अपाङ्गता छ भन्ने विषय प्रमुख नभएर उ सँग के क्षमता छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न सकेमा अपाङ्गता भएका बालबालिकामा शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । 

७ लक्षणका आधारमा पहिचान तथा लेखाजोखा
चिकित्सकीय मान्यताको आधारमा हेर्ने हो भने कुनै पनि अपाङ्गताको पहिचान तथा मूल्यांकन लक्षणको आधारमा गर्ने गरिन्छ । चिकित्सकीय मान्यताले व्यक्तिलाई समस्याको कारक तत्वको रुपमा चित्रण गर्दछ । तथापी बौद्धिक अपाङ्गतालाई निम्नानुसारको लक्षणका आधारमा पहिचान तथा लेखाजोखा गरी समयमै सुधारात्मक (early intervention) गर्नु पर्दछ । 
बौद्धिक अपाङ्गताका लक्षण
१ आँखा जुधाउने (eye contact) गर्न ढिलाई वा कठिनाई हुने आदि । 
२ उमेरअनुसार बौद्धिक विकास हुन नसकी यसको प्रभाव दैनि जीवनयापन, जस्तै खान  नजान्ने, लुगा लगाउन नजान्ने, लाज महशुस नगर्ने, भावना अभिव्यक्त गर्न नसक्ने आदि, 
४ उमेर र वातावरण सापेक्ष क्रियाकलाप  गर्न कठिनाई हुने, 
५ कुनै कुरा ढिलो सिक्ने र चाढै बिर्सने, लामो निर्देशन नबुझ्ने, 
६ ध्यान केन्द्रीत गर्न कठिनाई हुने, 
७ भाषा–सञ्चार गर्न कठिनाई हुने,

८ कार्य सीमितताको आधारमा पहिचान तथा लेखाजोखा (Functional Limitation)
हिजोआज परम्परागत चिकित्सकीय ढाँचा (medical model) मा भन्दा कार्य सीमितता (functional limitation) का विविध पक्षका आधारमा अपाङ्गताको पहिचान, लेखाजोखा र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ  भन्ने मान्यता बढी चलन चल्तीमा रहेको छ । UNCRPD २००६, अपाङ्गता समावेशी शिक्षा नीति २०७३ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४  ले समेत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई कार्यगत सीमितताको आधारमा लेखाजोखा गर्ने विषय उठान गरेको छ । सञ्चार गर्ने, हिडडुल गर्ने, सिकाई गर्ने, स्वंय हेरचाह गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमतालाई कार्यगत सीमितताको लेखाजोखा गर्ने आधार बनाइएको छ (विश्व स्वास्थ्य संगठन, २००१) । कार्यगत सीमितताको आधारमा अपाङ्गताको लेखाजोखा गर्दा वासिंगटन ग्रुपले तयार गरेको अपाङ्गता पहिचान तथा लेखाजोखा फारमलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ । वासिंगटन ग्रुपले निर्धारण गरेको अपाङ्गता मापन तथा लेखाजोखा गर्ने मानकमा मूख्यत: व्यतिको हेराई, सुनाई, हिडाई, स्मरण, स्वयम हेरचाह तथा सञ्चारलाई मूख्य आधार मानिएको छ । नेपालमा पनि वासिंगटन ग्रुपले विकास गरेको फारमअनुसार अपाङ्गताको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । साथै आगामी दिनमा यसप्रतिको सतर्कता, प्रयोग र उपलब्धतामा सहजता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ ।

९ वौद्धिक अपाङ्गताको तथ्यांक 
नेपालमा पहिलो पटक १९८० बाट पहिलो पटक खोज शुरु भएको हो । नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको तथ्याकं १४८८८ जना अर्थात कुल अपाङ्गताभित्र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु २.९ प्रतिशत रहेको छ । (जनगणना २०६८) बौद्धिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु करिव ७० वटा छन ।राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने संस्था एउटा महासंघ रहको छ । स्वय बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु मात्र सदस्य भएको संस्था ६ वटा छन ।

१० वौद्धिक अपाङ्गताका मुख्य सवालहरु
परिवार, समाजबाट बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता स्वीकार नगर्ने परिपाटी छ ।सरोकारवाला निकायहरुमा स्पष्ट पहिचान गर्ने जनशक्ति संयन्त्रको अभावमा अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन समेत कठिनाइ छ ।  

