
ေေြြည်ေော် (၁) မမေိ်စာေိုက ် ေြါက်စာေိုက် သဳြြူဇရြ်စာေိုက် 
ေေြြည်ေော်ဗဟိုစာေိုကက်ကီဵ ေကာဴေသာင်ဵစာေိုက ် မန္တေလဵေိုင်ဵေေသကကီဵ (၂၄) ေရဵစာေိုက ်

ကချင်ြြည်ေယ် (၃) ြဲခူဵ ေိုင်ဵေေသကကီဵ (အေရှ့ ) (၄) မန္တေလဵစာေိုကက်ကီဵ သထဳုစာေိုက် 
ြမစက်ကီဵောဵစာေိုက ် ြဲခူဵ စာေိုက် ြုဂဳစာေိုက ် ကျ ိုက်ထုိစာေိုက် 
ဗေ်ဵေမာ်စာေိုက ် ေောင်ငူစာေုိက ် ေညာင်ဉီဵစာေိုက် ေချာင်ဵဆဳုစာေိုက် 
မုိဵညှင်ဵစာေိုက ် ြြူဵစာေိုက ် မိေ္ထီလာစာေိုက် ကျ ိုက်မေရာစာေိုက် 

ကယာဵြြည်ေယ် (၁) ေညာင်ေလဵြင်စာေိုက ် ြြင်ဉီဵလွင်စာေိုက် ကျ ိုက္ခမစီာေိုက် 
လိွုင်ေကာ်စာေိုက ် ြဲခူဵ ေိုင်ဵေေသကကီဵ (အေောက်) (၇) ြျဉ်ဵမောဵစာေိုက် ေြါငစ်ာေိုက် 

ကရင်ြြည်ေယ် (၃) ြြည်စာေိုက် ေကျာက်ဆည်စာေိုက် သိမ်ဆိြ်စာေိုက် 
ဘာဵအဳစာေိုက ် သာယာဝေီစာေိကု ် ြမင်ဵခခစဳာေိုက် ဘီဵလင်ဵစာေိုက် 
ြမဝေီစာေိုက် ကကို့ြင်ေကာက်စာေိုက ် ရုဳဵ ကကီဵစာေိုက် ရခိုင်ြြည်ေယ် (၄) 
ေကာဴကရိေ်စာေိုက ် လက်ြဳေေ်ဵစာေိုက ် ရှမ်ဵစစုာေိုက် စစ်ေေွစာေိုက် 

ချင်ဵြြည်ေယ် (၇) ေေ္တလင်ဵစာေိုက ် ေဳောဵဉီဵ ေကာင်ောခွဲ ေြမာက်ဉီဵ စာေိုက် 
ဟာဵခါဵစာေိုက် ေြါင်ဵေည်စာေိုက ်  MIIT ငြလီစာေိုက် 
မင်ဵေြ်စာေိုက ် ဇီဵကုေ်ဵစာေိုက ် ရမည်ဵသင်ဵစာေိုက် သဳေွဲစာေိုက် 
ြလမ်ဵစာေိုက ် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ (၁၄) ေြျာ်ဘွယ်စာေိုက် ရေ်ကုေ်ေိုင်ဵေေသကကီဵ (၈၆) 
မေူြီစာေိုက ် မေကွဵစာေိုက ် ဝမ်ဵေွင်ဵစာေိုက် ေဂုဳမမို့သစ် (ေြမာက်) စာေိုက ်
ထေ်ေလေစ်ာေိုက ် ဂေ့်ေဂါစာေိုက် ဗဆက ကကညဴ်ြမင်ေိုကစ်ာေုိက် 
ကေ်ြက်လကစ်ာေိုက ် ေချာက်စာေိုက ် နွာဵထုိဵကကီဵစာေိုက် သေ်လျင်စာေိုက် 
ေီဵေိေ်စာေိုက ် ေောင်ေွင်ဵကကီဵစာေုိက ် မလှိုင်စာေိုက် အင်ဵစေိ်စာေိုကစ်ာေိုကစ်ာေုိက် 

စစ်ကိုင်ဵေိုင်ဵေေသကကီဵ (၆) ေရေဳေချာင်ဵစာေိုက ် ေောင်သာစာေုိက် ြေ်ဵဘဲေေ်ဵစာေိုက် 
မဳုရွာစာေိုက ် ြခုက္ကူစာေိုက ် ြြည်ကကီဵ ေဳခွေ်စာေိုက် ကမာရွေ်စာေိုက် 
စစ်ကိုင်ဵစာေိုက ် ေအာင်လစဳာေိုက ် ချမ်ဵြမသာစည်စာေိုက် ဗုိလ်ေေထာင်စာေိုက် 
ေရွှေဘုိစာေိုက ် ေကျာက်ထစုာေိုက ် ြုသိမ်ကကီဵစာေိုက် ေဂုဳစာေိုက ်
ကသာစာေိုက် ေဆာစာေိုက ် ေဳောဵဉီဵ စာေိုက် မဂေလာေောင်ညွေ့်စာေုိက် 
ကေလဵစာေိုက ် စလင်ဵစာေိုက ် ေြ်ကုေ်ဵ စာေိုက် ေောင်ဉက္ကလာစာေိုက် 
ောဟေ်ဵစာေိုက် ေရစကကိုစာေိုက ် မွေ်ြြည်ေယ် (၁၂) မဂေလာေုဳစာေိုက် 

ေေသောရီေိုင်ဵေေသကကီဵ (၃) သရကစ်ာေိုက ် ေမာ်လမမိုင်စာေိုက် ေြမာကဉ်က္ကလာစာေိုက် 
ထာဵဝယ်စာေိုက် မမို င်စာေိုက ် မုေုဳစာေိုက ် ရေ်ကင်ဵစာေိုက် 



ောေမွစာေိုက် ဘုရငဴ်ေောင်စာေိုက် ြလဳု သီေြါစာေိုက် ဓနုြြူစာေိုက် 

လှိုင်စာေိုက ် ေွဳေေဵစာေိုက် အေြျာက် ရှမ်ဵြြည်ေယ် (အေရှ့ ြိုင်ဵ) (၂) ေေဵေရဲစာေိုက် 

လှိုင်ေက္ကသုိလ်စာေုိက် ေကျာကေ်ေ်ဵစာေိုက် ဝါဵဘေလာကေ်သာက် ောချလိီေ်စာေုိက် ကျ ိုက်လေ်စာေိုက် 

သာေကေစာေိုက် ေရွှေြြည်သာစာေိုက် ကျ ိုက်ေထာ် ကျ ိုင်ဵေုဳစာေုိက် EMS International (၁) 

ဗဟေ်ဵစာေိုက ် ေဂုဳဆိြ်ကမ်ဵစာေိုက် လှည်ဵဆိြ် ဧရာဝေီေိုင်ဵေေသကကီဵ (၂၅) EMS International  

ေကာဴမှူဵစာေိုက ် ေမှာ်ဘစီာေိုက် ေြာင်ကကီဵ ြုသိမ်စာေိုက ် Foreign Post (၁) 

ထေ်ဵေြင်စာေိုက ် အင်ဵေိုင်စာေုိက် ေရေြ် ဟသောေစာေိုက် Foreign Post 

အလဳုစာေိုက ် ဆိြ်ကကီဵခေောင်ေိုစာေိုက် ြြည်သာယာ ေြမာင်ဵြမစာေိုက် 

ေဂုဳေောင်စာေုိက် ေစာ်ဘွာဵကကီဵကုေ်ဵစာေိုက် ေထရဝါေ မအူြင်စာေိုက် 

စမ်ဵေချာင်ဵစာေိုက် ေကျာက်ေဳောဵစာေုိက် ရေ်ကုေ်ဘူော ြျာြဳုစာေိုက် 

လမ်ဵမေော်စာေိုက် ေထာက်ကကေ့်စာေိုက် အေောက်ြုိင်ဵေက္ကသုိလ် ဝါဵခယ်မစာေိုက် 

မရမ်ဵကုေ်ဵစာေိုက ် ြုလဲမမို့သစ် အေရှ့ ြိုင်ဵေက္ကသုိလ်စာေုိက ် လြွေ္တာစာေိုက် 

ေဂုဳေက္ကသုိလ်စာေုိက် ကွမ်ဵခခဳကုေ်ဵ  ေရေကကာင်ဵေက္ကသုိလ်စာေုိက် ြေ်ဵေေော်စာေိုက် 

ဘုရငဴ်ေောင်ေဈဵစာေိုက် သုဝဏ္ဏ စီဵြွာဵေရဵေက္ကသုိလ်စာေိုကစ်ာေိုက် ေမာ်လမမိုင်ကျွေ်ဵစာေိုက ်

လှိုင်သာယာစာေုိက် ဗုိလ်ချုြ်ေဈဵ ေည်ဵြညာေက္ကသုိလ်စာေိုက် ဘုိကေလဵစာေိုက် 

ေဂုဳအေရှ့စာေိုက ် ြုဇွေ်ေောင် ေမှာ်ဘစီာေိုက် ကျုဳေြျာ်စာေိုက် 

ေေါြဳုစာေိုက ် ေဂု ဳ(ေောင်) စက်မှုဇုဳ ရဲမွေ်ေြ်စာေိုကစ်ာေိုက် ေရကကည်စာေိုက် 

ေလစာေိုက ် ေလဵေထာငဴ်ကေ် သေ်လျင်စာေိုက် ေကျာင်ဵကုေ်ဵစာေိုက် 

ေိုကက်ကီဵစာေိုက ် မဂေလွေ်ဵ ေြမာင်ဵေကာစာေိုက် သာေြါင်ဵစာေိုက် 

လှည်ဵကူဵစာေိုက ် ကမာကလုြ် ရှမ်ဵြြည်ေယ် (ေောင်ြိင်ုဵ) (၃) ကေ်ကကီဵေထာငဴ်စာေိုက ်

ဉက္ကစဳာေိုက ် ခေောင် ေောင်ကကီဵစာေိုက် ငြုေောစာေိုက် 

သဳုဵခွစာေိုက ် ေဳောဵ ေညာင်ေရွှေစာေိုက် အိမ္မစဲာေိုက ်

ခရမ်ဵစာေိုက ် သဃေေ်ဵကျွေ်ဵ ဟဲဟိုဵစာေိုက် ကကဳခင်ဵစာေိုက် 

ေအာင်ဆေ်ဵစာေိုက် ငါဵဆူေောင် ရှမ်ဵြြည်ေယ် (ေြမာက်ြုိင်ဵ) (၄) ြမေေ်အာင်စာေိုက် 

ေရွှေေြါက်ကဳစာေိုက ် ေါဵြိေ ် လာဵရှိုဵစာေိုက် အဂေြစူာေိုက ်

သိမ်ကကီဵေဈဵစာေိုက် လက်ခြ်ုကုေ်ဵ  မူဆယ်စာေိုက် ဇလွေစ်ာေိုက ်

ေမေ္တာညွေ့်စာေိုက် ေော်လေီ ေကျာက်မဲစာေိုက် ေညာင်ေုေ်ဵစာေိုက် 


