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 އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މަސް - މިއީ ލަކްޝަދީބުގެ އާދަކާދަ ގޮތްމައްތިން ޒަމާނުންސުރެން ކުރަމުން

 އާނަ، ކާއްސަގޮތަކަށް މަސްބޭނުމުގެ މަސްވެރިކަމައި ބެހޭގޮތުން މިތާގެ ފަޅުވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމައިމެދު

 ހޯދުންތައް ހޯދަމުން އާނަ ފަރާތުން ތަފުސީރުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭ ކަލަންޑަރެއްގެ ސިލްސިލާ އެކެވެ. ކޯވިޑް

 19 ނުރައްކާތެރި ބީމާރި ފެތުރުމައި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި އެތަކެއް މައްސަލާތަކެއް ކުރިމަތިލަމުން

ނޑިވަޅެއްގައި މިއަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިއަހަށް ގެނެސް ދެވެނީއެވެ. ދީބުތަކައިމެދު  އާނަ ދަ

 އަދި ދީބުތިބީން ކަޅިބިލަމަސް ބާނައި އުޅޭގޮތް، ދޮށި ބޭނުންކޮއްގެން ކުރާ މަސްވެރިކަމައި މެދު މިކަންތައް

 ކުރަމުން އާނަ މީހުންގެ ބައިވެރިކަމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި ކަލަންޑަރުގައި އަގައްތި، ކަވަރައްތި،

 މަލިކު މި ރަށްރަށުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމައިމެދު އަދި ކޯވިޑްގެ ވަބާޖެހިގެން އުޅޭ މި ދުނިޔޭގައި

.ކުރިމަތިލަމުން އާނަ ކަންތަކައިމެދު ސާފުކޮށް ބަޔާން ކޮއްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ

އަންނަން އޮތް

 ޖީލުތަކަށް މަސް 



މަސްވެރިން: މުއްލެރު (ބޯޓު ވެރިޔާ)، ދަރްވޭޝް އެމް.ކޭ.، މުހައްމަދު ޝާފި، ކޮޔާ، އަހުމަދު އިރުޝާދު

އަބްދުهللا، އަޝްރަފު، އަބްދުލް ނަޖީބު، އަބޫބެކަރު، އުބައީސް، އަބްދުލް ރަސާކު، އައްޔޫބު ކާން، އުމަރް 
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އަހަރުމެން އުފަން ވެފައިވަނީ މޫދަށެވެ

އައު އަހަރު ފެށޭދުވަސް

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ދިންނޫރާނި

ޖަނަވަރީ

ދީބުގެ ފަސްގަނޑުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭ 

އިރުވެސް އަހަރުމެން ދިރިއުޅެނީ ފަޅުތެރޭގައިއެވެ

،



މަސްވެރިން: ފާތުމަ ތަކަންދުގޯތި (ބޯޓު ވެރިޔާ)، މުހައްމަދު ކުންނުގޭ، މުހައްމަދު އުނބުރުކާގޭ

ހުސެއިން ބާޑަގޭ، ހަސްރަތު އަލީ .ޑީ.ކޭ.، ހަސަން ބާޑަގޭ، މުހައްމަދު ބާޑަގޭ، މޫސަ ރޭވަ 

މޫސަ ބާޑަގޭ، މޫސަ އަލިހާޖި، ހުސެއިން ކޭ.އެމް، މުބާރަކު އާރް.އެމް.، އަސްލަމް ސަން 

މޫސަ ވަޑިކަ، މުހައްމަދު ޒަހީރު ކޭ 

އިންޑިއާގައި ލަކްޝަދީބުގައި އެކަނި ވާރުތަވަމުން އާނަ

ދޮށީގައި މަސްބޭނުންގެ ތަރިކަ ދީބުތެރޭގައި 

ފެބުރުއަރީ

ތަކަންދު
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،

ޕަ،

 ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ ތަންވަޅު ކަށަވަރުކޮށް

 ދިނުމުގައި ފިސަހަރިބޮޑަށް ޒިންމާވެރި ވެއެވެ. ދޮށީގައި ފަހަރަކު

 މަހެއްބޭނުން ނުވަތަ މަސްހިފުމުން އެންމޭނަށްމެ އަބަދު މަސްބެވި

.މަސްވެރިކަން ލެހެއްޓުމަށް މަދަދުވެރި ވެއެވެ

، 



މަހާ ސިވަރާތުރީ

ހޯޅި

އެމެއް ނެތް، މަހެއް ނެތް

މާރިޗު

ބަތްރުހާ

 މަސްވެރިކަން ދެމިއޮންނަނީ އެންވެރިކަން އޮތީޔައި އެކަންޏެވެ.

 އެހެންކަމުން އެންވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާހައި ކަންތައްތައް

 މަސްވެރިނ: އަބްދުއްރަހްމާން (ބޯޓު ވެރިޔާ)، އުމަރު، ޖާބިރު، ސާވަދް، އަބޫބެކަރު،ކުރުން ކަށަވަރު ކުރާށެވެ

ޔުކީނާ، ފަތަހުއްދީން، މުހައްމަދު، ހުސެއިން، ނާސަރް، ޝުކޫރް، އަބޫކާސިމް، ރަފީކު
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ގުއްޑް ފްރެއިޑޭ

އީސްޓެރް

މަހާވީރް ޖަޔަންތި

އަމްބޭތުކަރު ޖަޔަންތި، ވިޝު

ފަޅުވެރިން ފަޅުތެރޭގައި ހިމާޔަތްކުރަމުން ގެންދަވާ

މުކައްރަރު ތަންތާގައި ރަނގަޅު ގޮތްމައްތިން އެން 

އެޕްރީލް

ތާޖުލް އަމްބިޔާ

 ސަލާމަތުން ދިރިއުޅޭނޭކަ ތަނަވެސްކަން ހެދިދާނެއެވެ. މިހެން

 ކަންތައް ކުރެވެނީނަމަ އެންވެރިކަން  ދެރަނުވެ އަބަދަށް

ދެމެހެއްޓުމަށް އަދި ފަސޭހަކޮށް އެން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ވާނެއެވެ

 މަސްވެރިން: މުހައްމަދު ހަނީފާ (ބޯޓު ވެރިޔާ)، މުހައްމަދު، އުމަރު ކޮޔާ، ހާޝިމް، ސިއްދީކް، ކުންޏިކޮޔާ،

ބުޝަރް ޖަމްހަރް، އަބްދުއްލާ ބަދަރުއްދީން، ޝިހާބު، އަބްދުލް ބާރީ، އަބްދުލް ކަލާމް
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މެއި ޑޭ

ބުއްދަ ޕޫރްނިމަ

ފިތުރް ޢީދު (ކުޑަޢީދު

 ދީބު ތިބި މަސްވެރިންނަކީ އާދަކާދާގެ ގޮތްމައްތިން

 ވާރުތަވަމުން އާނަ މަސްވެރިކަމައިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މެއި

ސައްޔިދު ވަރައްކަލް

 ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި މި

 ދާއިރާގައި ވާރުތަވަމުން އާނަ ޢިލްމު އަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން

 އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގައި ކަނޑުފަޅު ތަކުގެ ވިންދު އިޙްސާސްވާ

 މަސްވެރިން: މުހައްމަދު އަލީ (ބޯޓުވެރިޔާ)، ޖައްބާރް.ކޭ، އިރްޝާދު، ޖަމާލުއްދީން، އަފްސަލް،މަސްވެރިން ތިބެނީ ލަކްޝަދީބުގައި އެކަންޏެވެ

ޖާބިރު، ޖައްބާރު، ސިޔާދު، ނައުޝާދު
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ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަން ޖާރީކޮއްފައިވާ "ބައިވެރިކަމުގައި

މަސްވެރިކަމައިމެދު ހޯދައިބެލުމުގެ މަންސޫބާ" ގެ 

ޖޫން

އަތިރި ބިއްދަށު

 ދަށުން މި ދާއިރާގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެގޮތްމައްތިން ޢަމަލު ކުރަމުން

އާނަ ބައެއްކަން ދީބުތިބި މަސްވެރިން ވަނީ ސާބިތުކޮށް ދީފައިއެވެ
 މަސްވެރިން: މޫސަ އެލް.ޖީ.އެފް (ބޯޓު ވެރިޔާ)، ހަސަން އޭ.ޓީ.ބީ، ސަމްސުއްދީން ކޭ.އެލް.އެފް، އަލީ އެލް.ޖީ.އެފް،

މޫސަ ޑީ.ބީ، މުހައްމަދު ވީ.އޭ، އަހްމަދު އޭ.ޓީ.ބީ، އިބްރާހިމް އޭ.ޓީ.ބީ، އިއްޝާކް އީ.ޖީ، އަކްބަރު އެމް.ބީ.ޖީ
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ޢީދުލް އަޒްހާ (ބޮޑުޢީދު

 މަސްވެރިކަމާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް

 ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޢިލްމު އަދި މަޝްވަރާތަކުގައި

ޖޫލައި

ހަމީމް

 ހަރަކާތްތެރިވެގެން ބައިވެރިވެ އުޅުމާއި އެންމެންގެ އެކުވެރިކަމަކީ ވަރަށް

 ހާޖަތް ކަމެކެވެ. ފިޝަރީސް ކޮ މަނޭޖްމެންޓު އަކީ މިކަމައި ހުރެ

 ލަކްޝަދީބު ފިޝަރީސް މަހުކަމަތާއި މަސްވެރިކަމައި ބެހޭ އެހެން ހުރިހައި

 މަސްވެރިން: ނިޖާމުއްދީން (ބޯޓު ވެރިޔާ)، ދިލްޝާދު، ޝާހިރް ކާން، ހުސެއިން، އުސްމާން، ސަމަދު،ފަރާތްތައް އެކުވެރިކޮށްދޭ ޖަމާތެކެވެ

ޝަރަފުއްދީން، ޔާކޫބް، ސަލީމް، ސައިފުއްދީން، ރަޝީދު
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މިނިވަން ދުވަސް

މުހައްރަމް

ތިރުއޯނަމް

ގިނަފަރާތްތައް ބައިވެރިވުމުގެ ހާޖަތް

އޯގަސްޓު

ސުލްތާނުލް އަމްބިޔާ

 ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެކުވެރިރަހުމަތްތެރި ކިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން

 ކޯވިޑުގެ ވަބާއިން އަހަރުމެންވަނީ ސަލާމަތްތެރި ވެފައިއެވެ. އެހެންމެ

 ކޮ-މަނޭޖުމެންޓު ނުވަތަ ރަހުމަތްތެރިކަމައިއެކުވާ އެކުވެރިކަން ކާމިޔާބު

 ކުރުމައިހުރެ އެންމެން މިކަމުގައި ހިތްވަރުލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމީ

ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ

  މަސްވެރިކަމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި، ހޯދުންތައް ހޯދަމުން އާނަ

 ފަރާތްތަކާއި، ވެރިކަންކުރާ ފަރާތާއި، ވިޔާފާރިވެރީންނާއި އެންމެން

 އެއްވެގެން މަސައްކަތްކުރީމައި ކޮ- މަނޭޖްމެންޓުގެ މަސައްކަތްތައް

ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ވާނެއެވެ

 މަސްވެރިން: ބަރަކަތު (ބޯޓު ވެރިޔާ)، ދަހާބުއްދީން އަނީސް، ނިޝާދު، ވާޖިދު ކާން، ދަރްވޭޝް، ތާޖުއްދީން،

ސުދީރް ކާން، ޔުކީނާ، ޔޫސުފު، ދަލްހަތު
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 ގަނޭޝް ޗަތުރްތި

މަސްވެރިކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ

ސެޕްޓެމްބަރު

ޒަޔާން ސިއްދީކް

 އިތުރަށް ސާމާޖީ އިކްތިސާދީ ކަންތައް ކުރިއެރުވުން، ފެން

 ރައްކާތެރިކުރުން، އާއްމު ސިއްހަތްތެރިކަން، މޫދު ހަޑިކުރުން ފަދަ އާއްމު

 މައްސަލާތަކައިމެދު މަސްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށްވެސް ކޮ-މަނޭޖުމެންޓުގެ

އިސްވެރިކަމުގައި މަގު ފަހިވާނެއެވެ
 މަސްވެރިން: ސިއްދީކް އޮޑިވަޅުމާލެގޭ (ބޯޓު ވެރިޔާ)، މުހައްމަދު ތަނބުރުގަނޑުގޭ، މޫސަ ހެއުކާގޯތި، ހަސަން

 ތަނބުރުގަނޑުގޭ، އިބްރާހިމް ފަތްކާގޭ، މޫސަ ވަޅުގޯތި، އަލީ ކައުނިކާގޯތި، އިބްރާހިމް އެލް.ޖީ.އޭ، އާސިފް މުއްތެގޭ،

އާސިފް ކަނޑުވަޅުގޭ
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ގާންދިހ ޖަޔަންތި

ދަސަރަ

ޢީދު މިލާދު

އޮކްޓޯބަރު

 އެން ރައްކާތެރިކުރުމައި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކައިމެދު މަސްވަރާ

 ކުރަން ފެށުމުން މަސްވެރިކަމައި ބެހޭ މަހުކަމަތާއި މަސްވެރިން ގުޅިގެން

 ލަކްޝަދީބުގައި ކޮ-މަނޭޖުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ

 ކަމަށް އޭރެން އަހަރުމެންނަށް ދައްކައި ދީފުއެވެ. މިޔަކީ އެންމެންގެ

 އެކުވެރި އެހީޔައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި އެޅުނު އެންމެ

 ފުރެތަމަ ފިޔަވަޅު އެވެ

 މަސްވެރިން: ސުންދަރިބި (ބޯޓު ވެރިޔާ)، އަބްދުލް ނާސެރް ޕީ.، އަސީބު ބީ.، ޒަކަރިޔާ ޕީ.އެސް، ނިޔާސް،

ސަހާބުއްދީން އޭ.، ޔަހިޔާ ޕީ.އެސް، ހާޝިމް އީ.ޕީ، އަސްފަރު ޓީ.ޕީ، ނިސާމް އެމް.ޕީ، ސައްދާމް ހުސެއިން ބީ

S M T W T F S

3 4 5 6 7 8
1

9
2

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22

29
23
3024

31
25 26 27 28

02

15

19

ސަފީނަތު ސިޔާދު

..



މަސްވެރިން: ސާދިކް އެސް. (ބޯޓު ވެރިޔާ)، ސައިފުއްދީން، ސަރަފުއްދީން، ސަވާދު، ހަސަން، އަބްދުއްލަ

ނުސަތްމުއްދީން، ކާލިދު، އަހުސަނުލް ބަންނަ، ޖާފަރު ސާދިކް، އަބްދުއްރަހުމާން، ހަސަން އެމް.އަތް، މަހްމޫދު 

ދީޕާވަލި

ގުރު ނާނާކް ޖަޔަންތި

ކުދިކުދި ޖަޒީރާތަކަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ނޮވެމްބަރު

ސުއްބަތުލް ބަދަރު

 ރައްޔިތުންގެ ބައިބެރިކަމުގައި މިތާގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް

 ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަރަމުން ދާކަމުން ކޯވިޑުގެ ވަބާގެ

 ދުވަސްވަރުގައިވެސް ކާބޯތަކެތި، ސިއްހަތު، ދިރިއުޅުމުގެ

 ތަނަވެސްކަން މި ދާއިރާގައި ލަކްޝަދީބު އަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން

  ތަންތަނަށް ނަމޫނާއެއްކަމަށް ބެލޭވަރު ތަނެކެވެ
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ކްރިސްތުމަސް

ޑިސެމްބަރު

 މަސްވެރިންގެ ބައިވެރިކަމެއްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމައި މެދު ތަންދޮރު

 ވިޔަކުރުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މެދު ނުކެނޑި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން މަދަދުވެރި

 ވެފައިވާ ބޯޓުތައް ޝަހްބާޒް، އަންނާރު، މުހައްމަދު ސުވައިދު، ޖެލްޕަރި އަދި

 ސީހޯރްސް ގެ ބޯޓުވެރިންނާއި މަސްވެރީންނަށް އަޅުގަންޑުމެން މި ދަނޑިވަޅުގައި

ސުކުރު ދަންނަވަމެވެ
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ޝަހްބާޒް

ސީހޯރްސް

އަންނާރު

ޖެލްޕަރި

މުހައްމަދު ސުވައިދު



ދިވެހި ބަޔާން: އެފް.ޖީ. މުހައްމަދު، މަލިކުިކަލަންޑަރު ޑިސެއިން ކުރީ: ރިއާ ރާޖެން

ޕްރޮޖެކްޓަށް ސަޕޯރޓުކުރީ

ފޮޓޯތައް: ހަކީމް ޕީ. (އަގައްތި)، މުހައްމަދު އެމް

(އެން.އެމް. ޑިޖިޓެލް ސްޓުޑިއޯ އަގައްތި)، ރޯޝެން (ޗެތުލާތު)

މަހުބޫބްކާން ސީ.ޕީ.، އަޖްމީރް އެމް.އެމް. (ސަޖްނާ ސްޓުޑިއޯ ކަޑަމައްތު 

ސަފިޔުއްލާ އެމް.އެމް. (ސަޖްނާ ސްޓުޑިއޯ ކަވަރައްތި 

އަލި މަނިކުފާން (މަލިކު)، އާސިފް ކޭ.ކޭ. (މަލިކު) އަދި 

ޝަހީދު ބިއްދަށުގޯތި (މަލިކު 

ދިވެހި ލޭއައުޓު: އަވިޝް ޖޯހން

އިނގިރޭސި ބަޔާން: ޕްރޭރަނާ ގައުޑެ، އިޝާން ކޯޓް އަދި ކާރްތިކް ޝަންކަރް

މަލަޔާޅަމް ބަޔާން: އަޖިތު ރާޖް އާރް، ފައުސިޔާ ސީ.ކޭ

އޭބަލް ޖޯބް އެބްރަހާމް، އަދި ނަވީން ނަމްބޫދިރި 

މަލަޔާޅަމް ލޭއައުޓު: އަޖްމީރް އެމް. އެމް. (ސަޖްނާ ސްޓުޑިއޯ

 ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަން އަކީ ސަރުކާރުން ބޭރުގައި އެއްވެސް ނަފާއެއް ނުއެދި ކުދުރަތީ މާހޯޅުގެ ރައްކާތެރިކަމައިހުރެ ސެއިންސީގޮތަށް ހުރި ކުދުރަތީ

 ގަވާއިދުތަކައި ހަމައެޅޭ ގޮތަށް ތިމާވެށްޓައި ރައްޓެހިކޮށް މި ހަރަކާތްތައް އަބަދައިއަބަދު ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެ މިންނަތް ކުރަމުން އާނަ މަރުކަޒެކެވެ.

 ލަކްޝަދީބުގައި މިކަންތައް ކުރުމުގެ މުހިންމު އުއްމީދަކީ ފަޅުވެރިންގެ ބައިވެރި ކަމައިގެން ކަމައިބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި އެތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި

 ކަމައިބެހޭ އެންމެން މިޔަށް ބައިވެރިކޮއްގެން އެބައިމީހުންގެ އިޤުތިސާދީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން އަދި މަންސޫބާތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އޭރެންގެ

އެހީވެސް ބޭނުންކުރުމެވެ

 ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަނުގެ މި ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު މިތާގެ ފަޅުވެރިން ބައިވެރިކޮއްގެން ކަންތައް ކުރަންވާގޮތައިމެދު

 ފައިސިލާކޮށްގެން އެ ގޮތްގޮތައިމެދު އޭރެންނަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމު ލައްވައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމައިހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި މުހިންމު މަޤްސަދަކީ ދޮށީގައި

 ކުރެވޭ މަސްވެރިކަން ވަރުގަދަކޮށް ދާއިމީ ދިރިއުޅުމެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމެވެ. ފަޅުވެރިން އެދޭގޮތަށް، އޭރެންނަށް ހަމައެޅޭގޮތަކަށް ވަކުތީގޮތަށް ބޭނުންވާ

ބަދަލުތައްވެސް ގެނެވޭނެއެވެ

 އަހަރުމެންގެ މި ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި މަދަދުވެރިވެފައިވާ ލަކްޝަދީބު ސަރުކާރު، ސައެސް އޭންޑް ޓެކްނޯޅޮޖީ މަހުކަމަތް، މަސްވެރިކަމައި ބެހޭ

 މަހުކަމަތް، ތިމާވެށްޓައި ބެހޭ މަހުކަމަތް، ލަކްޝަދީބު މެރެއިން ރިސެރްޗް އޭންޑް ކަންސަރުވޭޝަން މަރުކަޒު މިބައިމީހުންނަށް ސުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 އެކަންޏަކުނޫން ލަކްޝަދީބު މަސްވެރިން، މަސްވެރިންގެ ޖަމާތްތައް އަދި އެކިއެކި މީހުން މިކަމުގައި މަދަދުވެރިވެ މި ކަންތައް ކާމިޔާބު ކޮއްދިންކަމުން

އެންމޭނަށް ސުކުރިޔާ އަދާކުރަމެވެ

 އެންމެންގެ ބައިވެރިކަމައިއެކު އަބަދާއިއަބަދު ދެމިއޮންނާނޭކަ ގޮތެއްގައި ލަކްޝަދީބުގައި މަސްވެރިކަމާއި ކަމައިގުޅޭ ހުރިހައި ކަންތަކެއް ރަނގަޅު ގޮތުގައި

 އިންތިޒާމުކުރުމުގެ އުއްމީދައިގެން ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަނާއި ޓާޓާ ޓްރެސްޓުގެ އެކުވެރިކަމުގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަދަދުވެރިވުމުގެ

މަންސޫބާއެއްގެ ދަށުން މި ކަލަންޑަރު ނެރެވެނީ އެވެ
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