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०७.२७ दालमोठ (Dalmoth)                                                                    

१. गणुस्तरको क्षते्र (Scope)  

यो गणुस्तर मानव उपभोगका लागग प्रशोधन गररएका सबै प्रकारका दालमोठ तथा दाल फ्राईको 
सम्बन्धमा लागू हनुेछ । 

२. पररचय (Description) 

२.१. “दालमोठ (Daalmoth)” भन्नाले उपयकु्त रंग, आकार, स्वाद र बास्ना भएका एकै वा ववगभन्न 
प्रकारका  दलहन जस्तै केराउ, चना, मुंग, रहर, मास, मसरुोका गसंगो गेडा वा गतनका दालहरु पानीमा 
गभजाई वा नागभजाई वनस्पगत घ्यू वा प्रशोगधत खाने तेल वा मख्खन वा घ्यूमा डीप फ्राईङ्ग (deep frying) 
गरी वा नगरी नून, चचनी, खसुाानी, चजरा, धगनया लगायतका मरमसला वा गतनीहरुको सगमश्रण गमसाई वा 
नगमसाई बनेको खाद्य पदाथालाई जनाउँछ l यसमा सकुाइएका फलफूल, नट्स तथा अन्य ववगभन्न खाद्य 
पदाथा समेत गमसाउन सवकन ेछ l साथै, यसमा प्राकृगतक रङ्ग बाहेक अन्य रङ्गको प्रयोग गना पाइने छैन l 
साथै, यसले दालमोठ भचुजयाको रुपमा प्रयोग गररने ववगभन्न प्रकारका दालहरुलाई तारेर तयार गररएका 
फ्राइड दाल भचुजयालाई समेत जनाउने छ l  

२.२ “भचुजया (Bhujiya) ”  भन्नाले उपयकु्त रंग, आकार, स्वाद र बास्ना भएका अन्न तथा गेडागडुीको 
वपठो वा  आलकुो भजुरुीलाई मगसनो लाम्चो वा रेशा आकारमा हनुे गरी वनस्पगत घ्यू वा प्रशोगधत खान े
तेल वा मख्खन वा घ्यूमा डीप फ्राईङ्ग (deep frying) गरी वा नगरी नून, चचनी, खसुाानी, चजरा, धगनया 
लगायतका मरमसला वा गतनीहरुको सगमश्रण गमसाई बनेको खाद्य पदाथालाई जनाउँछ l साथै, यसमा 
प्राकृगतक रङ्ग बाहेक अन्य रङ्गको प्रयोग गना पाइन ेछैन l  

२.३. “गमक्स दालमोठ (Mixed Dalmoth) ”  भन्नाले नम्बर २.१, २.२ मा उल्लेचखत कुनै दईु वा 
सोभन्दा बढी प्रकारका खाद्य पदाथालाई उपयकु्त अनपुातमा गमश्रण गरी तयार गररएको खाद्य पदाथालाई 
जनाउँछ l साथै, यसमा प्राकृगतक रङ्ग बाहेक अन्य रङ्गको प्रयोग गना पाइने छैन l   

३. आवश्यक गणुस्तर पररगधहरु  (Essential Composition and Quality Factors) 

दालमोठ तथा दाल फ्राई सफा, सखु्खा, उपयकु्त रङ्ग, स्वाद र स्वाभाववक बास्ना भएको र खाँदा झरुुम्म 
(Crispy) गने हनुकुा साथै देहाय बमोचजमको गणुस्तर पररगध अनरुुपको हनु ुपनेछ। 

 

 

क्र.स. चाररगत्रक गणुहरु मात्रा  

१. जलाशं प्रगतशत, बढीमा (Moisture, Maximum) ५.० 
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२. कुल भष्म प्रगतशत, बढीमा (सखु्खा तौलको आधारमा) (Total ash) ४.०  

३. डाइल्यटु हाइड्रोक्लोररक एगसडमा नघलु्ने भष्म प्रगतशत, बढीमा  (सखु्खा 
तौलको आधारमा) (Ash insoluble in dilute HCl) 

०.१  

४. चचल्लो पदाथा (Fat Content) % बढीमा (सखु्खा तौलको आधारमा) 

आल ुभचुजयाको लागग  

अन्यको लागग  

 

 

५५.० 

४५.० 

५. एक्सट्राक्टेड फ्याट (Extracted Fat) को एगसड भ्याल ु (Acid value),  
गमगलग्राम पोटागसयम हाइड्रोक्साइड प्रगत ग्राम तेलमा नबढेको    

 

२.०  

 

४. स्वच्छता (Hygiene) सम्बन्धी  व्यवस्था 

दालमोठको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेचजङ्ग, ह्याण्डगलङ्ग, भण्डारण तथा ढुवानीमा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड 
नेपाल सरकार कृवि, भगूम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तोके बमोचजम हनुेछ । 

५. प्याकेचजङ्ग र लेवगलङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था (Packaging and Labeling Requirements) 

दालमोठ तथा दाल फ्राईलाई सफा र सखु्खा,  खाद्य ग्रडेको प्याकेचजंङ्ग मटेररयलमा राम्रोसँग चशल प्याक 
गरी प्याकेचजंङ्ग गनुा पनेछ । दालमोठ तथा दाल फ्राईको लेबलमा खाद्य गनयमावली २०२७ ले तोके 
बमोचजमको वववरण उल्लेख गनुा पनेछ ।  


