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 .Some of the terminologies used in weather forecast  ނުން ކުރެވޭ ބައެއް ބަސްމަގުކުރިއަށް ލަފާކުރުމުގައި ބޭސުން މޫ
 

  ނެތް ފުރުސަތެއް ވެހުމުގެ ވާރޭ:   ރަނގަޅު މޫސުން

 އާންމު އަސަރުފޯރިނަމަވެސް ކެރީގެ : ރަނގަޅު އާންމުގޮތެއްގައި މޫސުން
  ޅުރަނގަ ގޮތެއްގައި

  ހުރުން ވިއްސާރަވިލާ ވަގުތުތަކުގައި ގިނަ : ބަނަ އުޑުމަތި އާންމުގެޮތެއްގައި

 ކަަހލަ ސާފުވާ އުޑުމަތި ހުއްޓާލުމުން ވާރޭވެހި ކޮޅަކަށް ވަގުތު ކުޑަ : ކެރި
 .ވާރޭ ވެހޭ ގޮތަކަށް

 އެއަށްވުރެ ނުވަތަ މިެނޓް ށްވިއްސަކަ މެދުކެނޑުމެްއނެތި : ވާރޭ
 ވެހުން ވާރޭ ގޮތަށް ދާ ދިގުެދމިގެން

 ދިއުމާއެކު ބާރުވަމުން ވައި ،ބޯވެ ިވލާތައް : ވިއްސާރަ ގުގުރުމާއެކު
 ވެހުން ވާރޭ ގުގުރުމާއެކު ދާގޮތަށް ދިގުެދމިގެން

 ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ބޮޑުވުން ފެން : ވާރޭވެހުން ބޯކޮށް ގަދަވަޔާއެކު
  ވެހުން ވާރޭ ބޯކޮށް ލާފަށްއާދަޔާޚި ޔާއެކުވަ ގަދަ

 އެކަށީގެންވާފަދަ ބޮޑުވުން ފެން : ވާރޭވެހުން ބޯކޮށް ރުމާއެކުގުގު ބާރަށް
  ވެހުން ވާރޭ ބޯކޮށް ގުގުރުމާއެކު ބާރަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ގޮތަކަށް

 މަޑުންވަރަށް  ވަިއޖެހެނީ  : މަޑުން ވައި

 އެކި ިދމަދިމާލުން ނެތި މިސްރާބެއް ވަކި ކަޑައެޅިގެން  : އެނބުރި ވައި
 ޖެހުން ވައި

 ޯބމަތިވެފައިވާ ނުވަތަ ހިސާބުން ކައިރި : ގަނޑުވިލާ/ކޮޅިގަނޑު
 ވައި ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުޑަ ފަށާވަގުތު ވެހެން ވާރޭ ވިއްސާރަވިލާގަނޑަކުން

 އްވިލާގަޑެ އިތުރު ކައިރީގައި ވައި ގަދަވާ މިގޮތަށް ،ދިއުން ބާރުވެގެން
  .ދާނެއެވެ މަޑުވެގެން ވަޔަށް އާންމު ތެރޭގައި ޑަަވގުތުކޮޅެއްގެކު ނެތްނަމަ

 

Fine weather : Very less probability of rain/showers, 
most of the times sunny and few clouds may be seen at 
times. 

Mainly fine / Generally fine : Probability of a shower 
or two, most of the times fine weather. 

Cloudy : most of the time sky covered by more than 5 
oktas of cloud, some thick clouds with diffused 
sunlight.   

Showers : Precipitation that normally do not last 
longer. 

Rain : Precipitation that last longer and most of the 
times with cloudy sky. 

Thundershowers : Showers associated with thunder 
and lightning. 

Squally showers : Showers with frequent gust winds 
or strong winds lasting for quite some times. 

Heavy thundershowers : Heavy showers with thunder 
and lightning with probability of lightning striking on 
the objects at the ground. 

 

Surface Wind 

Calm winds : Very light winds or no wind movement 
at all.  

Variable : Very light winds blowing from different 
directions, normally speed less than 3 miles per hour. 

Gust : Strong sudden increase in wind speed that do 
not last longer. Normally associated with showers or 
thunderstorms in the vicinity.  

 


