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ކައުންސިލްގެ ނަނ ް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
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
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

ފޯނު ނަންބަރ ު
650-0002 / 650-0068
650-0012
650-0016
650-0027
650-0013
650-0038
650-0036
650-0039
650-0029
650-0032
650-0031
650-0023
650-0019
650-0034
650-0035
652-1100
652-0028
652-0047
652-0039
652-0041
652-0042
652-0045
652-0043
652-0036
652-1170
652-0034
652-0046
652-0038
652-0027
654-0038
654-0049
654-0042
654-0047
654-0051
654-0041
654-0027
654-0054
654-0056
654-0063
654-0046
654-0052
654-0045
654-0048
654-0043
656-0012 / 656-0028
656-0013
656-0005
656-0029
656-0018
656-0009
656-0032
656-0015
656-0010
656-0031
656-0026
747-0014
656-0016
656-0007
658-0024
658-0069
658-0073
658-0015
658-2701
658-0049
658-0068
658-0071
658-0021
658-0052
658-0028
658-0118
658-0074
658-0026
658-0020
658-0072
660-8300
660-0007
660-0051
660-0053
660-0039
660-0004
660-8303
660-0056
660-0057
660-0058
660-0002
660-0054
660-0006
660-0005

އީމެއިލް އެޑްރެސ ް
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
info@inguraidhoo.gov.mv
info@ungoofaaru.gov.mv
council@vaadhoo.gov.mv
info@raamaduvvari.gov.mv
info@raameedhoo.gov.mv
info@fainu.gov.mv
secretariat@baa.gov.mv
info@hithaadhoo.gov.mv
info@kamadhoo.gov.mv
info@kihaadhoo.gov.mv
info@kudarikilu.gov.mv
info@kendhoo.gov.mv
info@eydhafushi.gov.mv; eydhafushi@baa.gov.mv
info@baamaalhos.gov.mv
info@fulhadhoo.gov.mv
info@fehendhoo.gov.mv
info@dharavandhoo.gov.mv
info@dhonfan.gov.mv
info@thulhaadhoo.gov.mv
info@baagoidhoo.gov.mv

secretariat@lhaviyani.gov.mv
info@hinnavaru.gov.mv
council@naifaru.gov.mv
info@kurendhoo.gov.mv
info@olhuvelifushi.gov.mv
secretariat@kaaf.gov.mv
info@hinmafushi.gov.mv
info@huraa.gov.mv
info@kaashidhoo.gov.mv
info@maafushi.gov.mv
info@dhiffushi.gov.mv
info@thulusdhoo.gov.mv
info@gaafaru.gov.mv
info@guraidhoo.gov.mv
info@gulhi.gov.mv
secretariat@alifalif.gov.mv; admin@alifalif.gov.mv
info@himandhoo.gov.mv
info@rasdhoo.gov.mv
info@bodufolhudhoo.gov.mv
info@ukulhas.gov.mv
info@mathiveri.gov.mv
info@maalhos.gov.mv
info@feridhoo.gov.mv
info@thoddoo.gov.mv
info@adh.gov.mv
info@hangnaameedhoo.gov.mv
info@kunburudhoo.gov.mv
info@omadhoo.gov.mv
info@mahibadhoo.gov.mv
info@mandhoo.gov.mv
info@maamigili.gov.mv
info@fenfushi.gov.mv
info@dhangethi.gov.mv
info@dhidhdhoo.gov.mv
info@dhigurah.gov.mv
info@vaav.gov.mv
info@rakeedhoo.gov.mv
info@keyodhoo.gov.mv
info@fulidhoo.gov.mv
info@felidhoo.gov.mv
info@vaavthinadhoo.gov.mv
secretariat@meem.gov.mv
info@naalaafushi.gov.mv
info@raiymandhoo.gov.mv
info@kolhufushi.gov.mv
info@veyvah.gov.mv
info@maduvvari.gov.mv
info@mulah.gov.mv
info@muli.gov.mv
info@dhiggaru.gov.mv
admin@faafu.gov.mv
info@faafnilandhoo.gov.mv
admin@dharanboodhoo.gov.mv; info@dharanboodhoo.gov.mv
info@magoodhoo.gov.mv
info@feeali.gov.mv
secretariat@dhaal.gov.mv
info@hulhudheli.gov.mv
info@rinbudhoo.gov.mv
info@bandidhoo.gov.mv
info@kudahuvadhoo.gov.mv
info@maaenboodhoo.gov.mv
info@meedhoo.gov.mv
info@thaa.gov.mv; admin@thaa.gov.mv
info@hirilandhoo.gov.mv
info@buruni.gov.mv
info@kandoodhoo.gov.mv
info@kinbidhoo.gov.mv
info@thaaomadhoo.gov.mv
info@vandhoo.gov.mv
info@vilufushi.gov.mv
info@veymandoo.gov.mv
info@madifushi.gov.mv
info@dhiyamigili.gov.mv
info@thimarafushi.gov.mv
info@gaadhiffushi.gov.mv
info@thaaguraidhoo.gov.mv
info@laamu.gov.mv
info@hithadhoo.gov.mv
info@kalaidhoo.gov.mv
info@kunahandhoo.gov.mv
info@isdhoo.gov.mv
info@maabaidhoo.gov.mv
info@maavahcouncil.gov.mv
info@laamumaamendhoo.gov.mv
info@mundoo.gov.mv
info@fonadhoo.gov.mv
info@dhanbidhoo.gov.mv
info@gan.gov.mv

662-0331 / 662-0261
662-0301
662-0340
662-0001
662-0075
664-4234
664-2024
664-0074
664-5377
664-0073
664-0071
664-0183
664-1941
664-0072
664-0068
666-0606
666-0061
666-0714
666-0657
666-0536
666-0058
666-0059
666-0545
666-0537
668-0039
668-0056
668-0053
668-0542
668-0773
668-0052
668-0538
668-0539
668-0888
668-0057
668-0631
670-0502
670-0602
670-0601
670-0603
670-0720
670-0604
672-0600
672-0034
672-0602
672-0606
672-0035
672-0032
672-0601
672-0508
672-0031
674-0017
674-0016
674-0013
674-0015
674-0014
674-0012
676-0023
676-0049
676-0047
676-0045
676-0522
676-0043
676-0042
678-0700
678-0032
678-0038
678-0036
678-0031
678-0039
798-0047
678-0701
678-0083
678-0034
678-0004
678-0702
678-0035
678-0715
680-0713
680-0005
680-0730
999-5970
680-0709
680-0708
680-0718
680-0705
680-0714
680-0082
680-0724
680-0766

ްފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލ
ްފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލ
ްފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލ
ްފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ހިއްމަފުށީ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލ
ްމާލެ އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލ
ްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލ
ްފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލ
ްފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލ
ްފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލ
ްފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލ
ްފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލ
ްމުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލ
ްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލ
ްކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލ
ްހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލ
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info@vilingili.gov.mv
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info@kanduhulhudhoo.gov.mv
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info@hoadeddhoo.gov.mv;info@gdhhc.gov.mv
info@nadella.gov.mv
info@rathafandhoo.gov.mv
info@gaafdhaalvaadhoo.gov.mv
admin@madaveli.gov.mv
info@faresmaathodaa.gov.mv
info@fiyori.gov.mv
info@thinadhoo.gov.mv
info@gadhdhoo.gov.mv
admin@adducity.gov.mv
info@fuvahmulah.gov.mv
secretariat@malecity.gov.mv; info@malecity.gov.mv

682-0718
682-0018
682-0019
682-0017
682-0027
682-0007
682-0023
682-0024
682-0020
682-0026
684-1032
684-0015
684-0007
684-0016
684-0005
684-0006
684-0004
684-0008
684-2596
684-0003
688-5003
686-5001
332-3918

ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލ
ްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލ
ްއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލ
ްފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލ
ްމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލ

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

