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“Dhivehin” – Always Maldivian, Forever Independent

ހުޅުލެ

 2016މާރޗް މަހުގެ ރާއްޖޭގެ މޫސުން
އުތުރު
ހުސްވި ޖެނުއަރީ މަހު އުތުރަށް ވާރޭވެހިފައެއް ނުވެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ

ވާރެއަށްވުރެ ހުސްވި މާރޗް މަހު ވެހުނު ވާރޭ  58މިލިމީޓަރު މަދެވެ.

ހުސްވި މާރޗް މަހު އުތުރަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  31ވަނަ ދުވަހު  35ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

އަށެވެ .އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  05ވަނަ ދުވަހު  24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައި

އުތުރަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  31ވަނަ ދުވަހު  34ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ .އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  13ވަނަ

ދުވަހު  24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ.

ފޯން3323302 :

ފެކުސް3320021 :

އީމެއިލްclimate@meteorology.gov.mv :
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ހުސްވި މާރޗް މަހު އުތުރަށް  31ދުވަސް މަތިން  306ގަޑިއިރު އަވިދީފައިވެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް

މަހުގައި އުތުރަށް އަވިދީފައިވަނީ  31ދުވަސް މަތިން  303ގަޑި  48މިނެޓްއިރުއެވެ.

ހުސްވި މާރޗް މަހު އުތުރަށް އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ  02ވަނަ ދުވަހުގެ  10:32ގައި އިރުން

ގަޑިއަކު  22މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައި އުތުރަށް އެންމެ ާ
ބރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ  15ވަނަ

ދުވަހުގެ  18:35ގައި އިރުން ގަޑިއަކު  20މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ.

4

ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  34.6 0Cއަށް  31މާރޗް  2016ގައި
ހޫނު އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  18.2 0Cއަށް  23ޑިސެމްބަރ  2002ގައި
ރން  87.4މޭލު ބާރުމިނުގައި  3މާރޗް  1991ގައި
އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ އުތުރުހުޅަނގުއުތު ު
އެންމެ ގިނައިން  24ގަޑިއިރު ވާރޭވެހިފައިވަނީ  146.9މިލިމީޓަރު  26މެއި  2008ގައި

މެދުރާއްޖެތެރެ
ހުސްވި މާރޗް މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވެހުނީ  04މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 24 .ގަޑިއިރަކަށް އެންމެ

ގިނައިން ވާރޭވެހިފައިވަނީ  01ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ  02މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ

ވާރެއަށްވުރެ ހުސްވި މާރޗް މަހު ވެހުނު ވާރޭ  75މިލިމީޓަރު މަދެވެ.

ހުސްވި މާރޗް މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  31ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ

ސެލްސިއަސް އަށެވެ .އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  23ވަނަ ދުވަހު  26ޑި ް
ގރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ

މާރޗް މަހުގައި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  27ވަނަ ދުވަހު  32ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ .އެންމެ

ދަށަށް ދިޔައީ  29ވަނަ ދުވަހު  24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ.
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ހުސްވި މާރޗް މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް  30ދުވަސް މަތިން  293ގަޑިއިރު  18މިނިޓް އަވިދީފައިވެއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް އަވިދީފައިވަނީ  31ދުވަސް މަތިން  300ގަޑި  18މިނެޓްއިރުއެވެ.

ހުސްވި މާރޗް މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ  01ވަނަ ދުވަހުގެ  20:10ގައި

އިރުއިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު  31މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގަ ި
އ މެދުރާއްޖެތެރެއަށް އެންމެ ބާރަށް

ވައިޖެހިފައިވަނީ  29ވަނަ ދުވަހުގެ  07:45ގައި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު  31މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ.
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ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  34.1 0Cއަށް  16އަދި  28އޭޕްރީލް  1973ގައި
ހޫނު އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  19.0 0Cއަށް  23ނޮވެމްބަރ  1984ގައި
އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ ހުޅަނގުން  71.3މޭލު ބާރުމިނުގައި  3ނޮވެމްބަރ  1978ގައި
އެންމެ ގިނައިން  24ގަޑިއިރު ވާރޭވެހިފައިވަނީ  200.0މިލިމީޓަރު  11ޑިސެމްބަރ  1998ގައި
ދެކުނު
ހުސްވި މާރޗް މަހު ދެކުނަށް ވެހުނީ  314މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 24 .ގަޑިއިރަކަށް އެންމެ ގިނައިން

ވާރޭވެހިފައިވަނީ  02ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ  198މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ވާރެއަށްވުރެ

ހުސްވި މާރޗް މަހު ވެހުނު ވާރޭ  244މިލިމީޓަރު ގިނައެވެ.

ހުސްވި މާރޗް މަހު ދެކުނަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  31ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

އަށެވެ .އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  11 ،02އަދި  22މިތިން ދުވަހު  24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ

މާރޗް މަހުގައި ދެކުނަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  28ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ .އެންމެ ދަށަށް

ދިޔައީ  03ވަނަ ދުވަހު  23ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ.
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ހުސްވި މާރޗް މަހު ދެކުނަށް  30ދުވަސް މަތިން  286ގަޑި  24މިނެޓްއިރު އަވިދީފައިވެއެވެ2015 .

ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައި ދެކުނަށް އަވިދީފައިވަނީ  31ދުވަސް މަތިން  313ގަޑިއިރުއެވެ.
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ހުސްވި މާރޗް މަހު ދެކުނަށް އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ  12ވަނަ ދުވަހުގެ  02:30ގައި

ދެކުނުހުޅަގުދެކުނުން ގަޑިއަކު  35މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ަ
ގއި ދެކުނަށް އެންމެ ބާރަށް
ވައިޖެހިފައިވަނީ  28ވަނަ ދުވަހުގެ  18:12ގައި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު  25މޭލުބާރުމިނުގައެވެ.
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ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  33.6 0Cއަށް  17އޭޕްރީލް  1998ގައި
ހޫނު އެންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  19.7 0Cއަށް  24މާރިޗު  1986ގައި
އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ ހުޅަނގުދެކުނުން  103.5މޭލު ބާރުމިނުގައި  29މެއި  1991ގައި
އެންމެ ގިނައިން  24ގަޑިއިރު ވާރޭވެހިފައިވަނީ  228.4މިލިމީޓަރު  24ނޮވެމްބަރ  2015ގައި
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