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ކްލައިމެޓް ސެކްޝަން

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

ހުޅުލެ

އުތުރު

 2017ޖޫން މަހުގެ ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ގނައިން
މޓަރުގެ ވާރެއެވެ 24 .ގަޑިއިރަކަށް އެންމެ ި
ހނީ  246މިލި ީ
ހުސްވި ޖޫން މަހު އުތުރަށް ވެ ު

ވނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ވާރެއަށްވުރެ
ހފައިވަނީ  01ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ  69މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެަ 2016 .
ވ ި
ވާރޭ ެ
ހުސްވި ޖޫން މަހު ވެހުނު ވާރޭ  28މިލިމީޓަރު ގިނައެވެ.

ޗށް ދިޔައީ  17ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް
ހުސްވި ޖޫން މަހު އުތުރަށް ހޫނު އެންމެ މައް ަ

އންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  04ވަނަ ދުވަހު  23ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި
އަށެވެެ .

އންމެ ދަށަށް ދިޔައީ  10ވަނަ
އުތުރަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  06ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެެ .
އށެވެ.
ދުވަހު  24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ަ

ފޯން3323302 :

ފެކުސް3320021 :

އީޖޫންލްclimate@meteorology.gov.mv :
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އވެއެވެ 2016 .ވަނަ
ހުސްވި ޖޫން މަހު އުތުރަށް  27ދުވަސް މަތިން  156ގަޑި  54މިނެޓްއިރު އަވިދީފަ ި

ރށް އަވިދީފައިވަނީ  29ދުވަސް މަތިން  158ގަޑިއިރުއެވެ.
ހގައި އުތު ަ
އަހަރުގެ ޖޫން މަ ު
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ވނީ  01ވަނަ ދުވަހުގެ  19:12ގައި ހުޅަގުން
އ ަ
ރށް ވައިޖެހިފަ ި
ރށް އެންމެ ބާ ަ
އތު ަ
ހުސްވި ޖޫން މަހު ު

މނުގައެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި އުތުރަށް އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ  07ވަނަ
ގަޑިއަކު  56މޭލު ބާރު ި

މނުގައެވެ.
ދުވަހުގެ  16:25ގައި އުތުރުހުޅަގުއުތުރުން ގަޑިއަކު  41މޭލު ބާރު ި
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އށް  30އޭޕްރީލް  2016ގައި
ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ ަ 35.0 0C

ށށް ދިޔައީ  18.2 0Cއަށް  23ޑިސެމްބަރ  2002ގައި
ހނު އެންމެ ދަ ަ
ޫ

ފއިވަނީ އުތުރުހުޅަނގުއުތުރުން  87.4މޭލު ބާރުމިނުގައި  3އޭޕްރީލް  1991ގައި
ނމެ ބާރަށް ވައިޖެހި ަ
އ ް
ެ

ވނީ  189.0މިލިމީޓަރު  31ޖޫން  2017ގައި
އ ަ
އން  24ގަޑިއިރު ވާރޭވެހިފަ ި
އެންމެ ގިނަ ި
މެދުރާއްޖެތެރެ

ހުސްވި ޖޫން މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވެހުނީ  36މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 24 .ގަޑިއިރަކަށް އެންމެ

ވނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ  21މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ
ގިނައިން ވާރޭވެހިފައިވަނީ ަ 01

ވާރެއަށްވުރެ ހުސްވި ޖޫން މަހު ވެހުނު ވާރޭ  31މިލިމީޓަރު މަދެވެ.

ހުސްވި ޖޫން މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  21ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ

ދށަށް ދިޔައީ  01ވަނަ ދުވަހު  23ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން
ސެލްސިއަސް އަށެވެ .އެންމެ ަ

އދި  29ވަނަ ދުވަހު  32ޑިގްރީ
ޗށް ދިޔައީ ަ 2،3،4،5،8،12،17،27
މަހުގައި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ހޫނު އެންމެ މައް ަ

އށެވެ.
ށށް ދިޔައީ  17ވަނަ ދުވަހު  24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ަ
ދ ަ
ސެލްސިއަސް އަށެވެ .އެންމެ ަ
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ވދީފައިވެއެވެ 2016 .ވަނަ
ހުސްވި ޖޫން މަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް  29ދުވަސް މަތިން  257ގަޑިއިރު އަ ި

މތިން  195ގަޑި  18މިނެޓްއިރުއެވެ.
ދވަސް ަ
އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް އަވިދީފައިވަނީ ު 27

6

ވނީ  01ވަނަ ދުވަހުގެ  09:38ގައި
އންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައި ަ
މހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ެ
ހުސްވި ޖޫން ަ

އށް އެންމެ
ޖތެރެ ަ
ވނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި މެދުރާއް ެ
މނުގައެވެަ 2016 .
ހުޅަގުހުޅަގުދެކުނުން ގަޑިއަކު  55މޭލު ބާރު ި

މނުގައެވެ.
ބާރަށް ވައިޖެހިފައިވަނީ  20ވަނަ ދުވަހުގެ  12:17ގައި ހުޅަގުން ގަޑިއަކު  51މޭލު ބާރު ި
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އދި  28އޭޕްރީލް  1973ގައި
ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  34.1 0Cއަށް ަ 16

ށށް ދިޔައީ  19.0 0Cއަށް  23ނޮވެމްބަރ  1984ގައި
ދ ަ
ހޫނު އެންމެ ަ

ވނީ ހުޅަނގުން  71.3މޭލު ބާރުމިނުގައި  3ނޮވެމްބަރ  1978ގައި
އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެހިފައި ަ

މލިމީޓަރު  23ޑިސެމްބަރ  1977ގައި
އެންމެ ގިނައިން  24ގަޑިއިރު ހުޅުލެ އަށް ވާރޭވެހިފައިވަނީ ި 175.9
ސމްބަރ  1998ގައި
ވނީ  200.0މިލިމީޓަރު  11ޑި ެ
މލެ އަށް ވާރޭވެހިފައި ަ
އެންމެ ގިނައިން  24ގަޑިއިރު ާ
ދެކުނު

ނށް ވެހުނީ  88މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެ 24 .ގަޑިއިރަކަށް އެންމެ ގިނައިން
ހުސްވި ޖޫން މަހު ދެކު ަ

ވނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ވާރެއަށްވުރެ
ހފައިވަނީ  30ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ  63މިލިމީޓަރުގެ ވާރެއެވެަ 2016 .
ވ ި
ވާރޭ ެ
ހުސްވި ޖޫން މަހު ވެހުނު ވާރޭ  35މިލިމީޓަރު ގިނައެވެ.

ހުސްވި ޖޫން މަހު ދެކުނަށް ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  14ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ވނަ ދުވަހު  23ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި
އންމެ ދަށަށް ދިޔައީ ަ 10
އށެވެެ .
ަ

ދށަށް ދިޔައީ  19ވަނަ
އންމެ ަ
ސލްސިއަސް އަށެވެެ .
މއްޗަށް ދިޔައީ  03ވަނަ ދުވަހު  33ޑިގްރީ ެ
ދެކުނަށް ހޫނު އެންމެ ަ

ދުވަހު  22ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށެވެ.
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ކނަށް  30ދުވަސް މަތިން  302ގަޑި  30މިނެޓްއިރު އަވިދީފައިވެއެވެ2016 .
ހުސްވި ޖޫން މަހު ދެ ު

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ދެކުނަށް އަވިދީފައިވަނީ  29ދުވަސް މަތިން  223ގަޑި  54މިނެޓްއިރުއެވެ.
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ވހުގެ  08:52ގައި
ހފައިވަނީ  01ވަނަ ދު ަ
ނށް އެންމެ ބާރަށް ވައިޖެ ި
ހުސްވި ޖޫން މަހު ދެކު ަ

ކނަށް އެންމެ ބާރަށް
ހުޅަގުހުޅަގުދެކުނުން ގަޑިއަކު  23މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ދެ ު
ވައިޖެހިފައިވަނީ  20ވަނަ ދުވަހުގެ  02:30ގައި ހުޅަގުހުޅަގުއުތުރުން ގަޑިއަކު  40މޭލުބާރުމިނުގައެވެ.
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ހޫނު އެންމެ މައްޗަށް ދިޔައީ  33.6 0Cއަށް  17އޭޕްރީލް  1998ގައި
ށށް ދިޔައީ  19.7 0Cއަށް  24މާރިޗު  1986ގައި
ދ ަ
ހނު އެންމެ ަ
ޫ

ނން  103.5މޭލު ބާރުމިނުގައި  29ޖޫން  1991ގައި
ކ ު
އވަނީ ހުޅަނގުދެ ު
ޖހިފަ ި
އެންމެ ބާރަށް ވައި ެ

ވނީ  228.4މިލިމީޓަރު  24ނޮވެމްބަރ  2015ގައި
އ ަ
އން  24ގަޑިއިރު ވާރޭވެހިފަ ި
އެންމެ ގިނަ ި
 11ޝައްވާލް 1438
 05ޖުލައި 2017

