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०१. २४ गुुँदपाक (Gundpak) 
१. गणुस्िरको क्षते्र (Scope) 

यस गणुस्िरले िािव उपभोगको लामग प्याक गररएका सबै प्रकारका गुुँदपाकलाई सिेट्छ l  

२. पररचय (Description) 
गुुँदपाक भन्नाले घिउिा सख्खर वा घचिीन्य पदार्ा, दूर्, खवुा, गुुँद (खाि योग्य बिस्पिी), 
सकुाएको फलफूल, कान,ु बदाि, छोगडा, िररवलको रू्लो, पपस्िा, ल्वाङ, सकुुिेल, अिला, 
बेल, अश्वोग्र्ा नस्िा नमडबटुी िर्ा िसला मिसाई बाक्लो हिुेगरी पकाएर िामर्बाट िारेको 
काुँक्रा वा फसी नस्िा विस्पमिको मबयाुँ राखी वा िराखी ियार पाररएको खवुािा आर्ाररि 
िेपालको परम्परागि दगु्र्न्य प्रशोमर्ि खाद्य पदार्ालाई निाउुँछ l   

३. आवश्यक गणुस्िर पररमर्हरु (Essential Composition and Quality Factors) 
गुुँदपाकिा स्वाभापवक खैरो (क्यारािेल) रङ्ग, चाररमत्रक स्वाद, िरिपिा र बास्िा हिुपुिेछ l 
यसिा कुिै पमि प्रकारको बिस्पिीन्य घिउिेल प्रयोग िभएको हिुकुा सारै् अस्वभापवक 
ग्र्, स्वाद र बाह्य पदार्ा रपहि हिु ुपदाछ l यसिा देहायका िापदण्डहरु पमि पूरा भएको 
हिु ुपिेछ :  

क्र.सं. चाररमत्रक गणुहरु िात्रा 
१. नलांश (Moisture), % बढीिा   २५ 
२. घचल्लो पदार्ा (Fat Content), % िटीिा (सखु्खा िौलको आर्ारिा) ८.० 

३. एक्सट्रयाक्टेड फ्याट (Extracted Fat) को एमसड भ्याल ु(Acid Value), बढीिा, 
मिमलग्राि पोटामसयि हाइड्रोअक्साइड प्रमि ग्राि घचल्लो पदार्ािा   

६.० 

४. *
 प्रोपटि (Protein), % िटीिा (सखु्खा िौलको आर्ारिा)   

८.० 

५. कुल भष्ि (Total Ash), % बढीिा (सखु्खा िौलको आर्ारिा) ४.० 

६. एमसडिा ििलु्िे भष्ि (Acid insoluble ash in dilute HCl), % बढीिा (सखु्खा 
िौलको आर्ारिा) 

०.४ 

७. इष्ट र िोल्ड गणिा (Yeast and mould count) बढीिा, प्रमि ग्राििा   २५ 

८. साल्िोिेल्ला (Salmonella), प्रमि २५ ग्राििा  अिपुघस्र्ि  

    * प्रोपटि (Protein), %=६.३८    िाइट्रोनि प्रमिशि   
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४. स्वच्छिा (Hygiene) सम्ब्र्ी  व्यवस्र्ा 
एक पटक उत्पादि भैसकेको दगु्र्न्य वा अ्य प्रकारका मिठाई पिु: प्रयोग गरी गदुपाक 
उत्पादि गिा पाइिे छैि । गुुँदपाकको उत्पादि, प्रशोर्ि, प्याकेघनङ्ग, ह्ययाण्डमलङ्ग, भण्डारण 
िर्ा ढुवािी गदाा स्वच्छिा सम्ब्र्ी अ्य िापदण्ड िेपाल सरकार कृपि िर्ा पशपु्छी 
पवकास ि्त्रालयले िोके बिोघनि हिुेछ । 

५.  प्याकेघनङ्ग (Packaging) िर्ा  लेवमलङ्ग (Labeling) 

गुुँदपाकलाई सफा र सखु्खा, खाद्य ग्रडेको प्याकेघनङ्ग सािाग्री (िटेररयल)िा राम्रोसुँग घशल 
प्याक गरी प्याकेघनङ्ग गिुा पिेछ । यसबाट प्याक गररएको खाद्य पदार्ािा कुिै अस्वाभापवक 
स्वाद, ग्र्, रङ्ग वा अ्य कुिै हामिकारक पदार्ा आउिे (ररमलन) हिु ुहुुँदैि । गुुँदपाकको 
लेवलिा खाद्य मियिावली २०२७ ले िोके बिोघनिको पववरण उल्लेख गिुा पिेछ ।  

 


