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०७.३० रोल्ड ओटस् (Rolled Oats) 

१. गुणस्तरको के्षत्र (Scope) 

यो गुणस्तर मानव उपभोगको लागग उत्पादन तथा प्याकेगिङ्ग गररएको रोल्ड ओट्स (Rolled Oats) को 

सम्बन्धमा लागू हुनेछ।  

२. पररचय (Description) 

“रोल्ड ओट्स” (Rolled Oats) भन्नाले स्वच्छ, सफा िै (Avena sativa and Avena byzantine) लाई दलेर) 

भूस हटाई (Dehulled), बफ्याएर (Steamed) रोलर वा अन्य उपयुक्त गवगिबाट चेप्टो (Flaked) पारी भुटेर 

(Toasted) तयार गररएको खाद्य पदाथथलाई सम्झनु पदथछ। रोल्ड ओट्स अन्तगथत चाडो पाके्न ओट्स र तयारी 

ओट्स (Quick Cooking Oats and Instant Oats) पगन पदथछन्।  

३. आवश्यक गुणस्तर पररधिहरु (Essential Composition and Quality Factors) 

रोल्ड ओट्स सफा तथा स्वभागवक स्वाद, रङ्ग र बास्ना युक्त हुनुपदथछ। रोल्ड ओट्समा बाह्य पदाथथ; ढुसी, 

गकरा, मुसा तथा गकरा लगायतका िीवहरूको गवष्ठा, रौ वा अन्य भाग; काठको टुक्रा; फलामको टुक्रा; 

गििाको टुक्रा तथा अन्य हानीकारक पदाथथ हुनु हुुँदैन। रोल्ड ओट्समा कुनै पगन बाह्य रङ्ग प्रयोग गनथ पाइने 

छैन।रोल्ड ओट्स अश्वाभागवक गन्ध र स्वाद रगहत हुनुका साथै देहाय बमोगिमको गुणस्तर पररगि अनुरुपको 

हुनु पनेछ। 

क्र.सं. चाररधत्रक गुणहरु मात्रा 

1.  िलाांि, प्रगतित तौलको आिारमा, बढीमा (Moisture, percent by mass, 

Maximum) 
१२.० 

2.  कुल भष्म,  प्रगतित सुख्खा तौलको आिारमा, बगढमा (Total Ash, percent 

by mass Maximum 

२.०  

3.  एगसडमा नघुल्ने भष्म, प्रगतित सुख्खा तौलको आिारमा, बढीमा (Acid 

insoluble Ash, percent by mass, Maximum) 
०.१ 

4.  
प्रोगटन (N ˟  6.25), प्रगतित सुख्खा तौलको आिारमा, घटीमा (Crude protein, 

percent by mass, Minimum) 

१० 

5.  कु्रड फाइबर, प्रगतित सुख्खा तौलको आिारमा, बढीमा (Crude fiber, 

percent by mass, Maximum) 
२.० 

6.  अल्कोहोगलक अम्लता (९० प्रगतित अल्कोहल), बढीमा (Alcoholic acidity 

(as H2SO4) with 90% alcohol) 
०.१८ 

7.  यूररक एगसड, बढीमा (Uric Acid, mg/kg, Maximum) १०० 

8.  माइकोटक्सिन (टोटल अफ्लाटक्सिन), माइक्रोग्राम प्रगत गकलोग्राम, बढीमा 

(Total Aflatoxin, mg/kg, Maximum) 

२० 

 

४. कन्टाधमनेन््टस (Contaminants ), टक्सिन्स  (Toxins) तथा अवशेष  (Residues):  



2 

 

रोल्ड ओट्समा कन्टागमनेन््टस (Contaminants) िसै्त: िीवनािक गवषदीको अविेष, हेभी मेटल्स (Heavy 

Metals), रसायनहरू, सुक्ष्म िीवाणुहरू तथा टक्सिन्स (Toxins) लगायत अन्य हानीकारक तत्त्वका 

अविेषहरुको अगिकतम मात्रा नेपाल सरकारले तोके बमोगिम हुनेछ। 

५. स्वच्छता (Hygiene) सम्बन्धी व्यवस्था 

रोल्ड ओट्सको उत्पादन, प्याकेगिङ्ग, ह्याण्डगलङ्ग, भण्डारण तथा ढुवानीमा स्वच्छता सम्बन्धी कायथगवगि नेपाल 

सरकार, कृगष तथा पिुपन्छी गवकास मन्त्रालयले तोके बमोगिम हुनेछ। 

६. प्याकेधिङ्ग र लेवधलङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था (Packaging and Labeling Requirements) 

रोल्ड ओट्सलाई सफा र सुख्खा खाद्य गे्रडको प्याकेगिङ्ग सामग्रीमा गसलबन्द गरी प्याकेगिङ्ग गनुथ पनेछ। 

प्याकेगिङ्ग गरीएको रोल्ड ओट्सको लेबलमा खाद्य गनयमावली २०२७ ले तोके बमोगिमको गववरण उले्लख 

गनुथ पनेछ। 


