Weather Forecast Terminology
މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބަސްމަގު
މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރުމަށް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވަނީ  3ސަރަޙައްދަކަށް އެއީ

)އުތުރު( North
މުސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރުމުގައި އުރުގެ
އަތޮޅުތައް ކަމުގައި ބަލަނީ ހއ .ހދ.
ށ ،ނ ،ރ ،ބ ،ޅ އަތޮޅެވެ.

)މެދުތެރެ( Central
މެދުރާއްޖެތެރޭ އަތޮޅުތައްކަމުގައި ބަލަނީ
ކ ،އއ ،އދ ،ވ ،މ ،ފ ،ދ ،ތ
އަތޮޅެވެ.

)ދެކުނު( South
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތައް ކަމުގައި ބަލަނީ ލ،
ގއ ،ގދ ،ޏ ،ސ އަތޮޅެވެ.

މޫސުންކުރިޔަށް ލަފާ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ސަރަޙައްދުގެ އެކި އެކި ބައިބައި ހިމެނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްމަގާއި އޭގެ ދޭހަ :
 މަދު

):(Few

 އެކިހިސާބު ):( Scattered

ރަށްރަށާއި ކަނޑުތައް ހިމެނޭގޮތަށް  25 %އަށްވުރެ ކުޑަ ސަރަޙައްދު
ރަށްރަށާއި ކަނޑުތައް ހިމެނޭގޮތަށް  25 %އާއި  50 %އާއި ދެމެދު

ޙއްދު
ސަރަ ަ
 ބޮޑުބަޔަކަށް ):(Fairly widespreadރަށްރަށާއި ކަނޑުތައް ހިމެނޭގޮތަށް  50 %އާއި  75 %އާއި ދެމެދު
 މުޅިރާއްޖެއަށް): (Widespread

އދު
ރަށްރަށާއި ކަނޑުތައް ހިމެނޭގޮތަށް  75 %އަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަޙަ ް

ރާއްޖޭގައި މޫސުންލަފާކުރުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް :
 މޫސުން ނުވަތަ އުޑުމަތި އޮންނާނެ ގޮތް
 ވައިޖެހޭ ބާރުމިން އަދި މިސްރާބު
 ކަނޑުގެ ޙާލަތު
 ރާޅުގެ އުސްމިން

މޫސުން ލަފާކުރުމުގައި ބޭޏުން ކުރެވޭ ބައެއް ބަސްބަހުގެ މާން :
 މޫސުން ރަނގަޅު ) :(Fineވާރެވެހުމުގެ ފުރުސަތެއްނެތް


މޫސުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅު) :(Generally fineކުޑަ ކެރި ކޮޅެއް އައިކަމުގައި ވިޔަސް ދުވަހުގެ ބޮޑުބައިގައި
މޫސުން ރަނގަޅު.



ރ ) :(Showersދިގުދެމިގެން ނުދާ ،ކުޑަ ސަރަހައްދަކަށް ވެހޭ ވާރޭ.
ކެ ި



ވިއްސާރަ ) :(Rainވިލާތައް ބޯވެ ،ވައިބާރުވަމުން ދިއުމާއެކު ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތަށް ،ބޮޑުސަރަޙައްދަކަށް ވެހޭވާރޭ.



ބޯކޮށްވާރޭވެހުން ) 24 :(Heavy rainގަޑިއިރުތެރޭ  50މިލިމީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ވާރޭވެހުން.



ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަ ) :(Thundershowersވިލާތައް ބޯވެ ،ވައިބާރުވަމުން ދިއުމާއިއެކު ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތަށް
ގުގުރުމާއިއެކު ވެހޭ ވާރޭ.



ބާރަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރެވެހުން ) :(Heavy thundershowersފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ގޮތަކަށް
އާދަޔާޚިލާފަށް ބާރަށް ގުގުރާ ބޯކޮށް ވެހޭ ވާރޭ.



ގަދަވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރެވެހުން ) :(Squally showersކަނޑުގަދަވެ ،ރުއްގަސް ވެއްޓި ،ބަލިކޮށް ހެދިފައިވަ ފުރާޅުގެ
ޓިނުގަނޑު އެއްލާލައިފަދަ ގޮތަކަށް ޖެހޭ ބާރުވަޔާއެކު ބޯކޮށްވެހޭ ވާރޭ.

ވައިގެ ބާރުމިން އަންގައިދޭ ބަސްމަގު
 މަޑުން ) :(lightވައިނުޖެހޭ ނުވަތަ ކިރިޔާ ވައިރޯޅި ވާފަދަ ގޮތަކަށް މަޑުން ޖެހޭ ވައި.



ވައި އެނބުރި ) :(Variableކަނޑައެޅިގެން ވަކިމިސްރާބެއްނެތި  3މޭލަށްވުރެ މަޑުން ޖެހޭވައި.



ކެރިގަނޑުގައި :ވިއްސާރަތެރެއިން ވައިބާރުވެގެންއައުން



ވިލާގަނޑުގައި :ވާރެވެހުމުގެކުރިން އަންނަ ވިލާގަނޑުގެ ބާރުވައި.

ވައި ޖެހޭ މިސްރާބު އަންގައިދޭ ބަސްމަގު :
 ވައިޖެހޭ ދިމަ އަންގައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވެނީ ސަމުގާގެ މައިގަޑު  8މިސްރާބެވެ .މި މިސްރާބުތައް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.

ކަނޑުގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ބަސްމަގު :
ކަނޑު ގަދަވުމާއި މަޑުވުން ގުޅިފައިވަނީ ވައި ޖެހޭ ބާރުމިނަށާއި ހޭދަވާ ގަޑިއަށެވެ.
 މަޑުވާނެ ) 5 (Calm or Smoothމޭލު ނުވަތަ އެއަށްވުރެމަޑުން ވައި ޖެހުން


ދއިގެވަރަކަށް މަޑުވާނެ ) 6 (Slightމޭލާ  11މޭލު ދެމެދު ބާރުމިނަކަށް ވައިޖެހުން
އާ ަ



އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ ) 10 (Moderateމޭލާ  20މޭލު ދެމެދު ބާރުމިނަކަށް ވައިޖެހުން



ގަދަވާނެ ) 20 (Roughމެލާ  25މެލާ ދެމެދު ބާރުމިނަކަށް ވައިޖެހުން



ޢާންމުގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ) 25 (Generally Roughމެލާ  30މޭލު ދެމެދު ބާރުމިނަކަށް ވައިޖެހުން

މންދާ ވަރު އަދި ވަގުތަށް
ކަނޑުގެ ރާޅު  /ބާނި ތައް އުފުލުން ގުޅިފައިވަނީ ވައި ޖެހޭ ބާރުމިނާއެކު ކަނޑު ގަދަވަ ު


ކަނޑުމަޑު) :(Smooth or Calmކަނޑުގެ ރާޅުގެ އުސްމިން  1ފޫޓަށްވުރެ ތިރި



އާދައިގެވަރަކަށް މަޑު ) (Slightކަނޑުގެ ރާޅުގެ އުސްމިން  1ފޫޓާއި  3ފޫޓާއި ދެމެދު



އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަ ) (Moderateކަނޑުގެ ރާޅުގެ އުސްމިން  3ފޫޓާއި  5ފޫޓާއި ދެމެދު



ޓއި ދެމެމެދު
ގަދަ ) (Roughކަނޑުގެ ރާޅުގެ އުސްމިން  5ފޫޓާއި  8ފޫ ާ



ޢާންމުގޮތެއްގައި ގަދަ ) (Generally Roughކަނޑުގެ ރާޅުގެ އުސްމިން  7ފޫޓަށްވުރެ އުސް

