
ް އީމެއިލް އެޑްރެސ ު ފޯނު ނަންބަރ ކައުންސިލްގެ ނަން #
650-0002 / 650-0068 1

650-0012 2

650-0016 3

650-0027 4

650-0013 5

650-0038 6

650-0036 7

650-0039 8

650-0029 9

650-0032 10

650-0031 11

650-0023 12

650-0019 13

650-0034 14

650-0035 15

652-1100 16

652-0028 17

652-0047 18

652-0039 19

652-0041 20

652-0042 21

652-0045 22

652-0043 23

652-0036 24

652-1170 25

652-0034 26

652-0046 27

652-0038 28

652-0027 29

654-0038 30

654-0049 31

654-0042 32

654-0047 33

654-0051 34

654-0041 35

654-0027 36

654-0054 37

654-0056 38

654-0063 39

654-0046 40

654-0052 41

654-0045 42

654-0048 43

654-0043 44

656-0012 / 656-0028 45

656-0013 46

656-0005 47

656-0029 48

656-0018 49

656-0009 50

656-0032 51

656-0015 52

656-0010 53

656-0031 54

656-0026 55

747-0014 56

656-0016 57

656-0007 58

658-0024 59

658-0069 60

658-0073 61

658-0015 62

658-2701 63

658-0049 64

658-0068 65

658-0071 66

658-0021 67

info@halifatoll.gov.mv

info@hoarafushicouncil.gov.mv

info@baarah.gov.mv

info@kelaa.gov.mv

ihavandhoo@halifatoll.gov.mv

info@utheem.gov.mv

info@uligan.gov.mv

info@vashafaru.gov.mv

secretariat@maarandhoo.gov.mv

info@muraidhoo.gov.mv

info@molhadhoo.gov.mv

info@filladhoo.gov.mv

info@hadhidhoo.gov.mv

info@thakandhoo.gov.mv

info@thuraakunu.gov.mv

info@haadhaal.gov.mv

info@hanimaadhoo.gov.mv

info@hirimaradhoo.gov.mv

info@naivaadhoo.gov.mv

info@nellaidhoo.gov.mv

admin@neykurendhoo.gov.mv

info@nolhivaranfaru.gov.mv

info@nolhivaran.gov.mv

info@kurinbee.gov.mv

info@kulhudhuffushicity.gov.mv
info@kumundhoo.gov.mv

info@vaikaradhoo.gov.mv

info@makunudhoo.gov.mv

info@finey.gov.mv

secretariat@shaviyani.gov.mv

info@narudhoo.gov.mv

info@noomaraa.gov.mv

info@bilehfahi.gov.mv

info@lhaimagu.gov.mv

info@kanditheemu.gov.mv

info@komandoo.gov.mv

info@maroshi.gov.mv

info@maaungoodhoo.gov.mv

info@milandhoo.gov.mv

info@feevah.gov.mv

info@funadhoo.gov.mv

info@feydhoo.gov.mv

info@foakaidhoo.gov.mv

info@goidhoo.gov.mv

-

info@kendhikulhudhoo.gov.mv

info@maafaru.gov.mv

info@manadhoo.gov.mv

info@henbandhoo.gov.mv

info@holhudhoo.gov.mv

info@lhohi.gov.mv

info@kudafari.gov.mv

info@velidhoo.gov.mv; secretariat@velidhoo.gov.mv 
info@noonmagoodhoo.gov.mv

info@maalhendhoo.gov.mv

info@miladhoo.gov.mv

info@fodhdhoo.gov.mv

info@landhoo.gov.mv

secretariat@rac.gov.mv; info@rac.gov.mv

info@hulhudhuffaaru.gov.mv

info@kinolhas.gov.mv

info@maakurathu.gov.mv

council@dhuvaafaru.gov.mv

info@rasmaadhoo.gov.mv

info@rasgetheemu.gov.mv

info@angolhitheemu.gov.mv

info@alifushi.gov.mv

info@innamaadhoo.gov.mv 658-0052 68

info@inguraidhoo.gov.mv 658-0028 69

info@ungoofaaru.gov.mv 658-0118 70

council@vaadhoo.gov.mv 658-0074 71

info@raamaduvvari.gov.mv 658-0026 72

info@raameedhoo.gov.mv 658-0020 73

info@fainu.gov.mv 658-0072 74

secretariat@baa.gov.mv 660-8300 75

info@hithaadhoo.gov.mv 660-0007 76

info@kamadhoo.gov.mv 660-0051 77

info@kihaadhoo.gov.mv 660-0053 78

info@kudarikilu.gov.mv 660-0039 79

info@kendhoo.gov.mv 660-0004 80

info@eydhafushi.gov.mv; eydhafushi@baa.gov.mv 660-8303 81

info@baamaalhos.gov.mv 660-0056 82

info@fulhadhoo.gov.mv 660-0057 83

info@fehendhoo.gov.mv 660-0058 84

info@dharavandhoo.gov.mv 660-0002 85

info@dhonfan.gov.mv 660-0054 86

info@thulhaadhoo.gov.mv 660-0006 87

info@baagoidhoo.gov.mv 660-0005

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް 
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް 
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލް 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށީ ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް 
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް 
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް 
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް 
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލް 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލް
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