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ޤައިދީންގެ މެނ
ނިއުޓްރިޝަން ކޮމިޓީ ،އިންދިރާ ގަންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ޤައިދީންގެ މެނ 1 -
މހުނަށް ޚާއްޞަ
ލއިސަރައިޑް) މައްޗަށްދާ ީ
ސޓްރޯލް (ސީރަމް ޓްރައިގް ަ
ކލެ ް
ހަކުރު ބަލީގެ އަދި ޮ
މެނ ފަރުމާ ކުރީ

މެނ ލިބެންވީ

އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް (ޑައިޓީޝަން)

މެޑިކަލް ސާވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިން  -ޑައިޓަޓިކްސް އެންޑް ނިޔުޓްރިޝަން ތެރަޕީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

ހެނދުނު ސައި
އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ބިސް ފޮޅިގަނޑު

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި

ކިރު ނާޅާ)

ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި
ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)
ނުވަގަޑި

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)
ފެން

ފެން

ފެން

މެންދުރު ކެއުން
ބްރައުން ރައިސް

ފެނު ކެއްކި މާޅޮސްކެޔޮ

ބްރައުން ރައިސް

ފެނު ކެއްކި މާޅޮސް ކެޔޮ

ބްރައުން ރައިސް

ބްރައުން ރައިސް

ފެނު ކެއްކި އަލަ  /ކައްޓަލަ

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

މަސް ރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ކުކުޅު ރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

 1ޖޯޑު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ސްޓީމް ކުރި

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ރޯ ތަރުކާރީ ކޮށާފައި

 1ޖޯޑު ކޯލްސްލޯ (ކެރެޓް

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ތަރުކާރީ (ކެރެޓް ،ކެބެޖު،

އަދި ކެބެޖް ކޮށާފައި ލޮނާއި

ބީންސް)

ލުނބޯ ހުތް ޖަހާފައި)

 1ޖޯޑު ކަރާ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ހަވީރު ސައި
ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ޓނާ ސޭންޑްވިޗް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ރޭގަނޑު ކެއުން
އާޓާ ރޮށި

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ޕާން

ބްރައުން ރައިސް

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ގަރުދިޔަ

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި

ކިރު ނާޅާ)

ޤައިދީންގެ މެނ 2 -
ލޭ މައްޗަށް ދާ މީހުނަށް ޚާއްސަ
މެނ ފަރުމާ ކުރީ

މެނ ލިބެންވީ

އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް (ޑައިޓީޝަން)

މެޑިކަލް ސާވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިން  -ޑައިޓަޓިކްސް އެންޑް ނިޔުޓްރިޝަން ތެރަޕީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

ނޯޓް :މި ކެޓަގަރީގެ މީހުނަށް ކައްކާނީ އެއްވަރަކަށް ވެސް ލޮނު ނާޅާ .ކައްކާފައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  5ގްރާމްގެ ލޮނު ޕެކެޓެއް މުޅި ދުވަހު ބޭނުން ކުރުމަށް ޤައިދީއާއި ހަވާލު ކުރާނީ
އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

ހެނދުނު ސައި
އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ބިސް ފޮޅިގަނޑު

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި

ކިރު ނާޅާ)

ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި

ކެޔޮ
ނުވަގަޑި
 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 2އޮށް ކަދުރު

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

މެންދުރު ކެއުން
ބްރައުން ރައިސް

ފެނު ކެއްކި މާޅޮސްކެޔޮ

ބްރައުން ރައިސް

ފެނު ކެއްކި މާޅޮސް ކެޔޮ

ބްރައުން ރައިސް

ބްރައުން ރައިސް

ފެނު ކެއްކި އަލަ  /ކައްޓަލަ

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

މަސް ރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ކުކުޅު ރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

 1ޖޯޑު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ސްޓީމް ކުރި

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ރޯ ތަރުކާރީ ކޮށާފައި

 1ޖޯޑު ކޯލްސްލޯ (ކެރެޓް

ތަރުކާރީ (ކެރެޓް ،ކެބެޖު،

އަދި ކެބެޖް ކޮށާފައި ލޮނާއި

ބީންސް)

ލުނބޯ ހުތް ޖަހާފައި)

 1ޖޯޑު ކަރާ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

 1އާފަލު

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ހަވީރު ސައި
ލޯ ފެޓް ކިރު

ލޯ ފެޓް ކިރު

ލޯ ފެޓް ކިރު

ލޯ ފެޓް ކިރު

ލޯ ފެޓް ކިރު

ލޯ ފެޓް ކިރު

ލޯ ފެޓް ކިރު

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ޓނާ ސޭންޑްވިޗް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ފެނު ކެއްކި ބިސް

ރޭގަނޑު ކެއުން
އާޓާ ރޮށި

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ޕާން

ބްރައުން ރައިސް

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

ހުނި ނާޅާ މަސްދަޅު ތެރެއަށް

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ގަރުދިޔަ

 1ޖޯޑު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ސްޓީމް ކުރި

ތަރުކާރީ އަޅާއިގެން މޮޑެފައި
 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ކިރު ނާޅާ)
 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ރޯ ތަރުކާރީ ކޮށާފައި

 1ޖޯޑު ކޯލްސްލޯ (ކެރެޓް

ތަރުކާރީ (ކެރެޓް ،ކެބެޖު،

އަދި ކެބެޖް ކޮށާފައި ލޮނާއި

ބީންސް)

ލުނބޯ ހުތް ޖަހާފައި)

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ޤައިދީންގެ މެނ 3 -
ކޮލެސްޓްރޯލް (އެލް .ޑީ .އެލް) މައްޗަށްދާ މީހުނަށް ޚާއްޞަ
މެނ ފަރުމާ ކުރީ

ވ
މެނ ލިބެން ީ

އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް (ޑައިޓީޝަން)

މެޑިކަލް ސާވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިން  -ޑައިޓަޓިކްސް އެންޑް ނިޔުޓްރިޝަން ތެރަޕީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

ހެނދުނު ސައި
އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

އާޓާ ރޮށި

އާޓާ ޕާން

ފެހި އޮށް ކާށިކިރު ނާޅާ

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ކިޑްނީ ބީންސް ކާށި ކިރު

ފެހި އޮށް ކާށިކިރު ނާޅާ

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ކިޑްނީ ބީންސް ކާށި ކިރު

ފެހި އޮށް ކާށިކިރު ނާޅާ

ހިކިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފަ

ކިރު ނާޅާ)

ނާޅާ ހިކިކޮށް

ހިކިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފަ

ކިރު ނާޅާ)

ނާޅާ ހިކިކޮށް

ހިކިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފަ

ތައްޔާރުކޮށްފައި

ތައްޔާރުކޮށްފައި
ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

ނުވަގަޑި
 1އޮރެންޖް

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)

 1އާފަލު (ކޮންމެ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ކުލައެއްވެސް ކަމުދާނެ)
ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ރޮށި

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ރޮށި

ފެން

ފެން

މެންދުރު ކެއުން
ބްރައުން ރައިސް

ބްރައުން ރައިސް

އާޓާ ރޮށި

ރީނދ މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ގަރުދިޔަ

އޮރެންޖު މުގު ރިހަ (ކާށި

ނާޅާ)

ކިރު ނާޅާ

 1ޖޯޑު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ސްޓީމް ކުރި

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ގަރުދިޔަ
 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

ތަރުކާރީ (ކެރެޓް ،ކެބެޖު،

ފެހި މުގު ރިހަ ކާށި ކިރު

ކުކުޅު ރިހަ (ކާށި ކިރު

ނާޅާ

ނާޅާ)

 1ޖޯޑު ރޯ ތަރުކާރީ

 1ޖޯޑު ކޯލްސްލޯ (ކެރެޓް

ކޮށާފައި

އަދި ކެބެޖް ކޮށާފައި ލޮނާއި

ބީންސް)

މުރަނގަތޮޅި ރިހަ
 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ހފައި)
ލުނބޯ ހުތް ޖަ ާ

 1ޖޯޑު ކަރާ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު

 1ވައް ދޮންކެޔޮ

 2އޮށް ކަދުރު

 1އާފަލު

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ހަވީރު ސައި
ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ލޯ ފެޓް ކިރު (ހަކުރު

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ނާޅާ)

ލ
 1ފިހުނު ބޭކްޑްބީން ރޯ ް

ލ
 1ފިހުނު ފެހި އޮށް ރޯ ް

 1ފިހުނު މުގު ކަވާބު ކާށި

ލ
 1ފިހުނު ބޭކްޑްބީން ރޯ ް

 1ފިހުނު މުގު ކަވާބު ކާށި

ލ
 1ފިހުނު ފެހި އޮށް ރޯ ް

ލ
 1ފިހުނު ބޭކްޑްބީން ރޯ ް

އޯޓް ސޕް (ތަރުކާރީ އަދި

ބްރައުން ރައިސް

ހުނި ނާޅާ

ހުނި ނާޅާ
ރޭގަނޑު ކެއުން
އޯޓް ސޕް (ތަރުކާރީ އަދި

އާޓާ ރޮށި

އޯޓް ސޕް (ތަރުކާރީ އަދި

މަސް އަޅައިގެން

މަސް އަޅައިގެން

މަސް އަޅައިގެން

ކައްކާފައި)

ކައްކާފައި)

ކައްކާފައި)

ގަރުދިޔަ

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

އާޓާ ޕާން

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ބްރައުން ރައިސް

ގަރުދިޔަ

ކިރު ނާޅާ)
 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ޤައިދީންގެ މެނ 4 -
ޞ
ކްރޯނިކް ކިޑްނީ ޑިސީސް ސްޓޭޖް  3އަކުން މަތި (ޑަޔަލައިސިސް ނުހަދާ) މީހުނަށް ޚާއް ަ
މެނ ފަރުމާ ކުރީ

ވ
މެނ ލިބެން ީ

އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް (ޑައިޓީޝަން)

މެޑިކަލް ސާވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިން  -ޑައިޓަޓިކްސް އެންޑް ނިޔުޓްރިޝަން ތެރަޕީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

ހެނދުނު ސައި
ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ބަޓަރު އަދި ޖޭމު

 1ބިހުގެ ހުދުބައި

ބަޓަރު އަދި ޖޭމު

 1ބިހުގެ ހުދުބައި

ބަޓަރު އަދި ޖޭމު

 1ބިހުގެ ހުދުބައި

 1ބިހުގެ ހުދުބައި

ފޮޅިގަނޑު އަޅާފައި

ފޮޅިގަނޑު އަޅާފައި

½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

ފޮޅިގަނޑު އަޅާފައި

ފޮޅިގަނޑު އަޅާފައި
½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

½ ޖޯޑު ކަޅު ސައި

ނުވަގަޑި
އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

އ
½ އާފަލު ތޮށި މަށާފަ ި

1

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

މެންދުރު ކެއުން
ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ތ
ބަ ް

ތ
ބަ ް

ތ
ބަ ް

ތ
ބަ ް

ތ
ބަ ް

ތ
ބަ ް

ތ
ބަ ް

އ
ކެބެޖު ހަނާކޮށްފަ ި

ގަރުދިޔަ

އ
ކެބެޖު ހަނާކޮށްފަ ި

ގަރުދިޔަ

އ
ކެބެޖު ހަނާކޮށްފަ ި

ކެރެޓާއޮ ކެބެޖު

ގަރުދިޔަ

އ
ހަނާކޮށްފަ ި

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ ،ކުޑަ

ކްރީމް ނުޖަހާ ބިސްކޯދު

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ ،ކުޑަ

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

ހަވީރު ސައި
ހަކުރުކޮޅެއް އަޅައިގެން

ކްރީމް ނުޖަހާ ބިސްކޯދު

ހަކުރުކޮޅެއް އަޅައިގެން
½ ތަށި ކަޅުސައި

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ ،ކުޑަ

ފާރޮށި

ހަކުރުކޮޅެއް އަޅައިގެން
½ ތަށި ކަޅުސައި

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ ،ކުޑަ
ހަކުރުކޮޅެއް އަޅައިގެން

½ ތަށި ކަޅުސައި

ރޭގަނޑު ކެއުން
އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު

ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ތ
ބަ ް
 1ބިހުގެ ހުދު ބައި

ގަރުދިޔަ

ބިސްފޮޅިގަނޑު

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު
ތ
ބަ ް

 1ބިހުގެ ހުދު ބައި

ގަރުދިޔަ

ގަރުދިޔަ

ބިސްފޮޅިގަނޑު
 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

ހުދު ޕާން

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު
ތ
ބަ ް

 1ބިހުގެ ހުދު ބައި

ގަރުދިޔަ

ބިސްފޮޅިގަނޑު
 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

 2އިންޗި ތެއްލި މަސް

ޤައިދީންގެ މެނ 5 -
ސސް ހަދާ މީހުނަށް ޚާއްޞަ
ކިޑްނީ ހަލާކުވެ ޑަޔަލައި ި
މެނ ފަރުމާ ކުރީ

މެނ ލިބެންވީ

އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް (ޑައިޓީޝަން)

މެޑިކަލް ސާވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިން  -ޑައިޓަޓިކްސް އެންޑް ނިޔުޓްރިޝަން ތެރަޕީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

ހެނދުނު ސައި
ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ހުދު ޕާން

 2ބިހުގެ ހުދު ބައި އަދި 1

ތަރުކާރީއާއި ހުނި ނާޅާ

 2ބިހުގެ ހުދު ބައި އަދި 1

ތަރުކާރީއާއި ހުނި ނާޅާ

 2ބިހުގެ ހުދު ބައި އަދި 1

ތަރުކާރީއާއި ހުނި ނާޅާ

 2ބިހުގެ ހުދު ބައި އަދި 1

ބިސް ގޮބޮޅިއާއި އެކު

މަސްދަޅު މޮޑެފައި

ބިސް ގޮބޮޅިއާއި އެކު

މަސްދަޅު މޮޑެފައި

ބިސް ގޮބޮޅިއާއި އެކު

މަސްދަޅު މޮޑެފައި

ބިސް ގޮބޮޅިއާއި އެކު

ބިސްގަނޑެއް

ބިސްގަނޑެއް

ބިސްގަނޑެއް

ކަޅުސައި

ކަޅުސައި

ކަޅުސައި

ކަޅުސައި

ކަޅުސައި

ބިސްގަނޑެއް
ކަޅުސައި

ކަޅުސައި

ނުވަގަޑި
½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

½ އާފައލު ތޮށި މަށާފައި

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

ފެން

މެންދުރު ކެއުން
ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ހަވާދު ނާޅާ މަސް

ގަރުދިޔަ

ހަވާދު ނާޅާ މަސް

ގަރުދިޔަ

ހަވާދު ނާޅާ މަސް

ހަވާދު ނާޅާ ކުކުޅު

ގަރުދިޔަ

ހަނާކޮށްފައި

ހަނާކޮށްފައި

½ ޖޯޑު ކެބެޖު

½ ޖޯޑު ކަންކުން ހިކިމަސް

½ ޖޯޑު ކެބެޖު

ހިކިމަސްލައިގެން ހަނާކޮށްފައި

ލައިގެން ހަނާކޮށްފައި

ހިކިމަސްލައިގެން ހަނާކޮށްފައި

ހަނާކޮށްފައި

ހަނާކޮށްފައި
½ ޖޯޑު ކެބެޖު

½ ކޯޑު ކަންކުން ހިކިމަސް

½ ޖޯޑު ކެބެޖު

ހިކިމަސްލައިގެން ހަނާކޮށްފައި

ލައިގެން ހަނާކޮށްފައި

ހިކިމަސްލައިގެން ހަނާކޮށްފައި

½ ޖޯޑު ފާގަ ތެލުލާފައި

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފެނު

 2އިންޗި ހުންނަވަރު  3ފޮތި

 2ބިހުގެ ހުދުބައި

 2އިންޗި ހުންނަވަރު  3ފޮތި

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފެނު

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފޮޅިގަނޑު

 2އިންޗި ހުންނަވަރު  3ފޮތި

ކައްކާފައި

ތެއްލި މަސް

ފެނުކައްކާފައި

ތެއްލި މަސް

ކައްކާފައި

އަޅާފައި

ތެއްލި މަސް

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ

ކްރީމް ނުޖަހާ ބިސްކޯދު

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ

ހަވީރު ސައި
ކުޑަހަކުރުކޮޅެއް އަޅާފައި

ކްރިމް ނުޖަހާ ބިސްކޯދު

ކުޑަހަކުރުކޮޅެއް އަޅާފައި
ކަޅުސައި

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ

ފާރޮށި

ކުޑަހަކުރުކޮޅެއް އަޅާފައި
ކަޅުސައި

ސާގުފަނި ކިރު ނާޅާ
ކުޑަހަކުރުކޮޅެއް އަޅާފައި

ކަޅުސައި

ރޭގަނޑު ކެއުން
އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ބާސްމަތީ ހުދުހަނޑުލު ބަތް

ހުދު ޕާން

އާދައިގެ ތުނި ރޮށި

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ހުދު ޕާން

ބާސްމަތީ ހުދު ހަނޑުލު ބަތް

ހަވާދު ނާޅާ މަސް

ގަރުދިޔަ

ތަރުކާރީއާއި ހުނި ނާޅާ

ހަވާދު ނާޅާ މަސް

ގަރުދިޔަ

ތަރުކާރީއާއި ހުނި ނާޅާ

ގަރުދިޔަ

މަސްދަޅު މޮޑެފައި

ހަނާކޮށްފައި

ހަނާކޮށްފައި

މަސްދަޅު މޮޑެފައި

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފެނު

 2އިންޗި ހުންނަވަރު  3ފޮތި

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފެނު

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފެނު

 2އިންޗި ހުންނަވަރު  3ފޮތި

 2ބިހުގެ ހުދުބައި ފެނު

 2އިންޗި ހުންނަވަރު  3ފޮތި

ކައްކާފައި

ތެއްލި މަސް

ކައްކާފައި

ކައްކާފައި

ތެއްލި މަސް

ކައްކާފައި

ތެއްލި މަސް

ޤައިދީންގެ މެނ 6 -
ބަނޑު ހިކުމުގެ މައްސަލަ (ކޮންސްޓިޕޭޝަން) ހުންނަ މީހުނަށް ޚާއްޞަ
މެނ ފަރުމާ ކުރީ

މެނ ލިބެންވީ

އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް (ޑައިޓީޝަން)

މެޑިކަލް ސާވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިން  -ޑައިޓަޓިކްސް އެންޑް ނިޔުޓްރިޝަން ތެރަޕީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

ހެނދުނު ސައި
ޕާން

ރޮށި

ޕާން

ރޮށި

ޕާން

ރޮށި

ޕާން

ތަރުކާރީ މަސްހުނި

ތަރުކާރީ ހިކިރިހަ

ބިސް ފޮޅިގަނޑު

ފަތް މަސްހުނި

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ތޮރާ މަސްހުނި

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

 1ތަށި ފްރެޝް ފަޅޯ ޖސް

 1ތަށި ފްރެޝް އާފަލު ޖސް  1ތަށި ފްރެޝް ފަޅޯ ޖސް

ކިރު ނާޅާ)
ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ނުވަގަޑި
 1ތަށި ފްރެޝް އާފަލު ޖސް  1ތަށި ފްރެޝް ފަޅޯ ޖސް

 1ތަށި ފްރެޝް އާފަލު ޖސް

 1ތަށި ފްރެޝް ފަޅޯ ޖސް

މެންދުރު ކެއުން
ބަތް

ފެނު ކެއްކި މާޅޮސްކެޔޮ

ބަތް

ފެނު ކެއްކި މާޅޮސް ކެޔޮ

ބަތް

ބަތް

ފެނު ކެއްކި އަލަ  /ކައްޓަލަ

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

މަސް ރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ކުކުޅު ރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

 1ޖޯޑު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ސްޓީމް ކުރި

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ރޯ ތަރުކާރީ ކޮށާފައި

 1ޖޯޑު ކޯލްސްލޯ (ކެރެޓް

ތަރުކާރީ (ކެރެޓް ،ކެބެޖު،

އަދި ކެބެޖް ކޮށާފައި ލޮނާއި

ބީންސް)

ލުނބޯ ހުތް ޖަހާފައި)

 1ޖޯޑު ކަރާ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

 1އާފަލު

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ފަޅޯ

ހަވީރު ސައި
ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

ކިރު (ހަކުރު ނާޅާ)

 1ފިހުނު ހެދިކާ

 1ފިހުނު ހެދިކާ

 1ފިހުނު ހެދިކާ

 1ފިހުނު ހެދިކާ

 1ފިހުނު ހެދިކާ

 1ފިހުނު ހެދިކާ

 1ފިހުނު ހެދިކާ

ރޭގަނޑު ކެއުން
ރޮށި

ބަތް

ޕާން

ރޮށި

ބަތް

ޕާން

ބަތް

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ގަރުދިޔަ

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ

މުގުރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

މަސްރިހަ (ކާށި ކިރު ނާޅާ)

ތަރުކާރީ ހިކި ރިހަ (ކާށި

ގަރުދިޔަ

 1ޖޯޑު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ސްޓީމް ކުރި

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ކޮޕީ ފަތު ސަޓަނި

 1ޖޯޑު ރޯ ތަރުކާރީ ކޮށާފައި

ކިރު ނާޅާ)
 1ޖޯޑު ކޯލްސްލޯ (ކެރެޓް

ތަރުކާރީ (ކެރެޓް ،ކެބެޖު،

އަދި ކެބެޖް ކޮށާފައި ލޮނާއި

ބީންސް)

ލުނބޯ ހުތް ޖަހާފައި)

 1ޖޯޑު ފިޔާ ސަޓަނި

SERVING SUGGESTIONS

weight
class
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
100+

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Diabetes (25)
1350
1500
1650
1500
1625
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500

8
9
10
9
10
11
12
12
13
14
15
16

Roshi B-L-D meal
(assuming 40% cereal
calories)
3--3--3
4--3--3
4--4--4
4--3--3
4--4--4
4--4--4
5--4--4
5--5--5
6--5--5
6--6--5
6--6--6
6--7--6

HTN
(25)
1350
1500
1650
1500
1625
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500

6
8
9
8
9
10
11
12
13
15
16
17

Roshi B-L-D meal
(assuming 55% total
carbs - 6 servings)
2--2--2
3--3--2
3--3--3
3--3--2
3--3--3
3--4--3
4--4--3
4--4--4
4--5--4
5--5--5
5--6--5
6--6--5

DLP
(25)
1350
1500
1650
1500
1625
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500

Note: 1 roshi = 1 Bread slices = 1 rice scoop = 2 biscuit = 2 rusk = 1 medium plantain = 1/2 cup starchy veg

9
10
11
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Roshi B-L-D meal
(assuming 40%
cereal calories-1
serving)
2--3--3
3--3--3
4--4--3
3--3--3
4--4--3
4--4--3
5--4--3
5--5--4
6--5--4
6--5--5
6--6--5
6--7--5

CKD-LP
(35)
1575
1750
1925
2100
2275
2450
2625
2800
2975
3150
3325
3500

14
16
18
20
21
23
25
27
28
30
32
34

Roshi B-L-E-D
(assuming
60% total
carbs - 1.5
servings of
fruit )10%
protein 30%
fat
3--4--3--4
4--4--4--4
5--5--4--4
5--5--5--5
5--6--5--5
6--6--5--6
6--7--6--6
7--7--6--7
7--7--7--7
8--8--7--7
8--8--8--8
9--9--8--8

C

