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UA ZENSEN ဥကက ဌ   Matsuura Akihiko 

 

UA ZENSEN  ည ်ချညမ်ျှင-်အထညအ်လပ်ိ္မျာ်း ၊ ပဆ်းဝေါ်း - အလ  ပ္ငပ်္စစည််းမျာ်း ၊ ဓေါတုံ -စမွ််းအင ်၊ ပ ကထညပ် မထည်   

ပ္စစည််း - ပဆာကလ်ုံပ်္ပရ်းပ္စစည််းမျာ်း ၊ စာ်းပ ာကဖ်ွယရ်ာမျာ်း ၊  ဖန   ်ဖ ်းပရ်း ၊ ပ္ ုံန  ပ်ိ္ပရ်း ၊   အပ္န််းပ ဖ-ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း ၊ 

လမူှုဖူလ ုံပရ်း - ပဆ်းကုံ မှုဆိုံငရ်ာမျာ်း ၊ ပစလွှတဝ်နထ်မ််း  -  ကနထ်ရိုံကလ်ုံပ်္ငန််းစ ည်   ပ္ည ်မူျာ်း၏စာ်းဝတပ်နပရ်းန င  ်

ဆိုံငပ် ာ ကဏ္ဍနယပ်္ယအ် ်ီး ်ီးမ  အလုံပ်္ မာ်းအဖွ ွဲ့ဝငပ်ပ္ေါင််း ၁၈၂ပ ာင််းဦ်းတိုံ   ဖင်  ဖွ ွဲ့စည််းထာ်းပ ာ ဂျပ္နန်ိုံငင် ၏ 

အကက်ီးမာ်းဆ ုံ်း  ထုံတ်လုံပ်္မှုလုံပ်္ငန််းမျာ်း ်ီး န   ်အလုံပ်္ မာ်း မဂဂကက်ီး ဖစပ်္ေါ ည။် 

ကျွန်ုံပ်္တိုံ  လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း၏ မလူအရင််း မစမ် ာ အလုံပ်္လုံပ်္ကိုံငပ်နကကပ ာ မူျာ်းအာ်းလ ုံ်းက လ ူာ်းဆနစ်ွာန င  ်စတိခ်ျမ််း  

 ာစာွ ဖင  ်အ ကရ် ငပ်နထိုံငန်ိုံငပ် ာ လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််းကိုံ တညပ်ဆာက ်ခင််း ဖစပ်္ေါ ည။် UA ZENSEN  ည ်လတွလ်ပ်္ကာ 

ဒမီိုံကပရစဝီေါဒကိုံ အပ ခခ ပ ာအလုံပ်္ မာ်းလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း၊ အလုံပ်္ မာ်းမျာ်း၏အလုံပ်္ မာ်းမျာ်းဆိုံငရ်ာ တမ် တခ်ျက်မျာ်း  

ပိ္ုံမိုံပကာင််းမနွလ်ာပရ်းန င  ် စာ်းဝတပ်နပရ်းအဆငပ် ပ္လာပရ်းမ ာ အလုံပ်္ မာ်း မဂဂ၏ ရညမ် န််းချက် (အလုံပ်္ မာ်း  မဂဂ 

ဝေါဒ )  ဖစ ်ညက်ိုံဆကလ်ကခ် ယ ူာွ်းပပီ္်း လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််း၏ မတိပ်ဆမွတိဖ်ကအ်ပန ဖင အ်လုံပ်္ မာ်း မဂဂ၏ စမွ််းပဆာင ်

နိုံငမ်ှုကိုံ အပကာငအ်ထညပ်ဖာ်ပပီ္်း ၂၁ရာစုံက ပထာကခ် အာ်းပပ္်းပနပ ာ ဒမီိုံကပရစဆီနပ် ာ အလုံပ်္ မာ်းလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းကိုံ 

ဆကလ်ကလ်ုံပ်္ ပဆာင ်ာွ်းပ္ေါမည။် 

 UA ZENSEN တငွ ်လုံပ်္ငန််းအမျိ ်းမျိ ်း ၊ အလုံပ်္အကိုံငအ်မျိ ်းမျိ ်း လုံပ်္ပနကကပ ာ အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းစာွရ ိပ္ေါ ည။် ဤက   ိုံ  ပ ာ 

အလုံပ်္ မာ်းမျာ်းအာ်းလ ုံ်းက တရာ်းမျှတမ နက်နပ် ာ စည််းမျဥ််းမျာ်းပအာကတ်ငွ ် စတိခ်ျစာွလုံပ်္ကိုံငန်ိုံငပ်ပီ္်း ရ င ်နပ်န 

ထိုံငန်ိုံငပ် ာ လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််း၊ မမူ နပ်ပီ္်းတညတ်  ပအာင ်မငတ်ိုံ်းတကပ် ာ ထုံတလ်ုံပ်္မှုစ်ီးပ္ာွ်းပလာကကိုံ ပမျှာ်မ န််းပပီ္်း ပ ချာ 

တကိျစာွ ပ ပ္ာဆိုံပဆ်ွးပန်ွးလုံပ်္ပဆာင ်ာွ်းပ္ေါမည။် 

ထိုံ  ပနာက ် နိုံငင် အန    ၄၇ခရိုံငတ်ငွ ်အချိန ်ပ္ည ဝ်နထ်မ််းမျာ်း တာဝနခ်ျထာ်းပ ာပကကာင  ်လုံပ်္ငန််းပ ်း အလုံပ်္ မာ်း မဂဂ 

မျာ်းန င  ် ရ ုံ ်းခွ အဖွ ွဲ့ဝင ်မဂဂမျာ်းအာ်း အပ ်းစတိပ်္  ပိ္ုံ်း ခင််း၊ ပဒ အလိုံကလ်ှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း ပဆာငရွ်ကပ်နပ္ေါ ည။် ပနာကပ်ပီ္်း 

 မဝေါယမ(အ ပ္နအ်လ နက်ညူပီရ်းစနစ)်မျာ်း ဖင အ်ဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအာ်းအဆင အ်တန််း မင မ်ာ်းပ ာ ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းပပ္်းပနပ္ေါ ည။် 

အပရ ွဲ့ဂျပ္နင်လျငပ် ်းအပပီ္်း  ပ္နလ်ည ်ပ္  ပ္င ်ခင််းတငွက်မ််းရိုံ ်းတန််းတစပ်လျှာက် အပ္ငမ်ျာ်းစိုံကပ်္ျိ ်း ခင််း၊အာရ တိုံကအ်တငွ််း 

ဖွ ွဲ့ ပဖိ ်းဆ နိုံငင် မျာ်းမ  ကပလ်းငယမ်ျာ်းအာ်း ပထာကပ်္   ခင််းန င  ်အ ခာ်းပ္ရဟတိလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းလည််း လုံပ်္ပဆာငပ်နပ္ေါ ည။် 

လတတ်ပလာတငွ ် Covid-19  ပ္န  ပ်္ာွ်းမှုပကကာင  ် ကမဘာအန   န  င ဂ်ျပ္နန်ိုံငင် ၏ အပ ခအပနမ ာလ    ိ ိာ ာ ပ ပ္ာင််းလ မှု 

မျာ်းရ ိပနပပီ္်း ပနာငတ်ငွလ်  စ်ီးပ္ာွ်းပရ်းဖွ ွဲ့စည််းပ္ ုံမျာ်းတငွ ်ကက်ီးမာ်းစာွပ ပ္ာင််းလ နိုံငပ် ခရ ိပ္ေါ ည။်ဤက   ိုံ   ဖွ ွဲ့စည််းပ္ ုံပ ပ္ာင််းလ  ခင််း 

အပပ္ေါ်တ ုံ   ပ္နပ်္ ုံန  င  ်အရ ိနအ်ဟုံန ်ပ္င််းစာွ ကျဆင််းပနပ ာလဥူီ်းပရ၊  ကက်က်ီးရွယအ်ိုံမျာ်း ပ္ာ်းလာ ခင််း၊  ITC တင််းအချကအ် 

လကန် င ဆ်က ်ယွပ်ရ်းနည််းပ္ညာတိုံ်းတကလ်ာမှု၊  ာဝပ္တဝ်န််းကျငပ် ပ္ာင််းလ လာမှု ပ္ဿနာဆိုံ်းရွာ်းလာ ခင််းအစရ ိပ ာ 

ကျွန်ုံပ်္တိုံ  နိုံငင် ရငဆ်ိုံငပ်နရပ ာ  ပ္ဿနာမျာ်းပ ဖရ င််းနိုံငရ်န ် အာ်းလ ုံ်းအတတူကကွက ိ်းပ္မ််းဖိုံ   လိုံအပ်္ပ္ေါ ည။်အုံတတ်စခ်ျပ်္ 

  တပ္ငွ် အပန ဖင  ်ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည ်လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းကိုံ ဆကလ်ကလ်ုံပ်္ပဆာင ်ာွ်းမည ် ဖစပ်္ေါ ည။်  

ဤက   ိုံ  ပ ာ UA ZENSEN၏ လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းကိုံ အတတူကခွ စာ်းနာ်းလညပ်ပီ္်း  ပ ာပပ္ေါကပ်ပ္်းကကပ္ေါရန ် ပမတတ ာရပ္်ခ  

အပ်္ပ္ေါ ည။် 

 

နှုတခ်ွေန်ုံးဆက္ ်
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UNION           ●အပမ တပစ အလုံပ်္ မာ်း မဂဂ၏ မလူအစကိုံ  တ ိပ္ ပပီ္်း လတွလ်ပ်္စာွ 

လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းကိုံ ဆကလ်ကလ်ုံပ်္ပဆာင ်ာွ်းမည  ်အဖွ ွဲ့အစည််း 

ALLIANCE        ●တညူပီ ာ ရညမ် န််းချကပ်္န််းတိုံငအ်တကွ ်တညူပီ ာလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းလုံပ်္ရန ်

                                    ကတကိဝတ ်ပ္ ပ ာအဖွ ွဲ့အစည််း ။  ●မဟာမတိ ်။ 

ALL-ROUND     ●နယပ်္ယအ် ်ီး ်ီးမ  အလုံပ်္ရ ုံ-စကရ် ုံမျာ်းမ  အလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်း 

          ●အလုံပ်္အကိုံငအ် ်ီး ်ီးမ  လုံပ်္ပဖာ်ကိုံငဖ်ကမ်ျာ်း 

●ကဏ္ဍနယပ်္ယ ်အ ်ီး ်ီးမ  လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း 

 

 

၁။ ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည ်  ဟာယစတိန် င  ်စစာတရာ်းကိုံ အပ ခခ ပ ာစည််းလ ုံ်းညညီွတ ်ခင််း ဖင  ်  င  ်မတပ်လျာ်ကနက်ာ 

ခိုံငမ်ာပတာင တ်င််း၍ လတွလ်ပ်္ပ ာအဖွ ွဲ့အစည််းကိုံ ထပူထာငပ်ပီ္်း အလုံပ်္အကိုံငတ်ညပ်ငမိပ်ရ်း ၊ အလုံပ်္အကိုံင ် - 

လပူနမှုစ နှုန််းမျာ်း ပကာင််းမနွလ်ာပရ်းန င  ် အ ပ္နအ်လ နက်ညူပီရ်းစနစမ်ျာ်း ပိ္ုံမိုံပကာင််းမနွ ်ပ္ည စ် ုံလာ ခင််း ဖင  ်

အလုံပ်္ မာ်းမျာ်း၏ စ်ီးပ္ာွ်းပရ်း ၊ လပူနမှုအဆင အ်တန််း မင မ်ာ်းလာပရ်း ကက ိ်းပ္မ််းပဆာငရွ်ကပ်္ေါမည။် 

၂။    ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည ်အလုံပ်္အကိုံငမ်ျာ်းမ တဆင  ်နည််းပ္ညာမျာ်း  မြှင တ်ငက်ာ ၊ ကုံနပ်္စစည််း အရညအ်ပ ်ွးမျာ်းကိုံလည််း 

 မြှင တ်ငပ်ပီ္်း အ အိ မငမ်ျာ်း ကယ၀်လာ ခင််း ဖင  ်ပ္ငက်ိုံလကခဏာမျာ်း ပကာင််းမနွလ်ာရနန် င စ်  ပ္ ဖစရ်န ်ကက ိ်းပ္မ််း 

ပဆာငရွ်ကပ်္ေါမည။် 

၃။   ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည ်အလုံပ်္ရ ငန်  င အ်လုံပ်္ မာ်းအကကာ်း တန််းတညူမီျှမှုန င  ်အ ပ္နအ်လ နပ်လ်းစာ်းမှုမျာ်းရ ိပ ာ အပနအ 

ထာ်းတငွရ်ပ္်တညက်ာအ ပ္နအ်လ နန်ာ်းလညမ်ှုန င ယ် ုံကကည ်ခင််းကိုံအပ ခခ ပပီ္်းဒမီိုံကပရစစီနစက်ျပ ာစက်မှုလုံပ်္ငန််း  

မျာ်းကိုံ ဆကလ်ကလ်ုံပ်္ပဆာင၍် စကမ်ှုလုံပ်္ငန််းမျာ်းပအာင ်မငရ်န ်ကက ိ်းပ္မ််းပဆာငရွ်ကပ်္ေါမည။် 

၄။ ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည ် အလုံပ်္အကိုံငန်  င ဆ်ိုံငပ် ာ လမူှုပရ်းဆိုံငရ်ာအန စ ်ာရမျာ်း တိုံ်းပ္ာွ်းလာပစပရ်း  စတိ ်ပ ာထာ်း 

တညူပီ ာ မူျာ်းန င  ် ပ္ပူပ္ေါင််း ခင််းကိုံ ပိ္ုံမိုံခိုံငမ်ာပစကာ လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််းအတငွ််း တရာ်းမျှတမှုန င  ် ဒမီိုံကပရစစီနစ် 

 ပ္န  ပ်္ာွ်းလာပရ်း ပတာင််းဆိုံ၍ လတွလ်ပ်္မှု ၊ တန််းတညူမီျှမှုရ ိကာ  တရာ်းမျှတမ နက်နပ် ာလမူှုအဖွ ွဲ့အစည််းကိုံ 

အပကာငအ်ထညပ်ဖာ်နိုံငပ်ရ်း ကက ိ်းပ္မ််းပဆာငရွ်ကပ်္ေါမည။် 

၅။  ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည ်နိုံငင် တကာ လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််း တငွလ်ည််း မမိတိိုံ  တာဝနက်ိုံ  ပိပီ္်း အလုံပ်္ မာ်းမျာ်း၏ ဆင််းရ ဒ ုံကခ 

ပ္ပပ္ျာကပ်ရ်း ၊ လအူခငွ အ်ပရ်း  ဖိန ပ်ိ္ ခင််း  တိုံ  မ  လတွပ် မာကပ်ရ်း ၊  နိုံငင် တကာအဆင  ်တရာ်းမျှတမ နက်နပ် ာ 

အလုံပ်္ မာ်းမျာ်းဆိုံငရ်ာ  တမ် တခ်ျကမ်ျာ်းကိုံ ခိုံငပ်မ ပစ ခင််း ၊   ာဝ ပ္တဝ်န််းကျငထ်နိ််း မိ််းပရ်း ၊ကမဘာပ မကက်ီး 

ပငမိ််းချမ််းပရ်းအပကာငအ်ထညပ်ဖာ် ခင််းမျာ်းကိုံ  အပထာကအ်က ူပ္ ပဆာငရွ်ကပ်္ေါမည။် 

UA ၏အဓ ပပာယ ်

 မူဝါဒလမ်ုံးစဥမ် ာုံး 
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  UA ZENSEN  ည ် ချညမ်ျှင-်အထညအ်လပ်ိ္မျာ်း၊ ပဆ်းဝေါ်း-အလ ကုံနပ်္စစည််းမျာ်း၊ဓေါတုံ -စမွ််းအင၊်ပ ကထညပ် မထည ်

ပ္စစည််း-ပဆာကလ်ုံပ်္ပရ်းပ္စစည််းမျာ်း၊စာ်းပ ာကဖ်ွယရ်ာမျာ်း၊ ဖန   ်ဖ ်းပရ်း၊ပ္ ုံန  ပ်ိ္ပရ်း၊အပ္န််းပ ဖ-ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၊လမူှုဖူလ ုံပရ်း-

ပဆ်းကုံ မှုဆိုံငရ်ာမျာ်း၊ပစလွှတဝ်နထ်မ််း-ကနထ်ရိုံကလ်ုံပ်္ငန််းစ ည်   ပ္ည ်မူျာ်း၏ စာ်းဝတပ်နပရ်းန င  ်ကဆ်ိုံငပ် ာကဏ္ဍ 

နယပ်္ယ ်အ ်ီး ်ီးမ  အလုံပ်္ မာ်းမျာ်းစုံပဝ်းလျကရ် ိပ္ေါ ည။် 

၎င််းအပရအတကွမ် ာ ၂၀၂၁ခုံန စ ်၊၉လ ၊၁၆ရက ်ပန  လကရ် ိဦ်းပရ ဖစပ်ပီ္်း  မဂဂပပ္ေါင််း ၂,၂၄၉ခုံ မ လဥူီ်း ပရ ၁,၈၂၆,၄၃၃ ဦ်း 

ရ ိကာ ဂျပ္နန်ိုံငင် ၏အကက်ီးဆ ုံ်းပ ာ စကမ်ှုလုံပ်္ငန််းမျာ်း ်ီး န   ်အလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်း အဖွ ွဲ့ချ ပ်္ ဖစပ်္ေါ ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထုံတလ်ုံပ်္မှုလုံပ်္ငန််းမျာ်းဆိုံငရ်ာဌာန 

 
 ဖန   ်ဖ ်းပရ်းဆိုံငရ်ာဌာန 

အပထပွထဝွနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းဆိုံငရ်ာဌာ

န 

 

စီရငစ်ို ၄၇ခို 

မှရံို ုံးခွေွဲမ ာုံး 

 

ဌာနမ ာုံး 

 

ရံို ုံးခ ျုပ် 

 

 
ဗဟ ိုသငက်က္ာုံးရရုံးစငတ်ာ 

 

 

လမူှုြူလံိုရရုံး၊အဖပန်အလှန်က္ညူီရရုံးအြွေွဲ ွဲ့ 

 

 

 

UNI-APRO 

IUF-A/P 

IndustiALL-A/P 

 

IndustriAll 

BWI-A/P 

IUF 

UNI 

BWI 

 

ညလီာခ  

  UA ZENSEN 

 

 

 

JTUC-RENGO 

 

ITUC 

 

 

 

 

 

 
ဗဟိုံအပမ တမ််းအလုံပ်္အမှုပဆာငပ်ကာ်မတ ီ

 

 

ဗဟိုံပကာ်မတ ီ

 ဗဟိုံအလုံပ်္အမှုပဆာငပ်ကာ်မတ ီ

 

 

ပူုံးရပါငု်ံးသမဂ္ဂမ ာုံး 

 

 

ဌာနမျာ်း 

 

အြွေွဲ ွဲ့ဝငရ်ပါငု်ံး ၁၈၂ ရသာငု်ံးရှ ရသာ UA ZENSEN 

 

UA ZENSEN ြွေွဲ ွဲ့စညု်ံးပံို 

 

UA ZENSEN အြွေွဲ ွဲ့အစညု်ံးတညရှ် ပံို 
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သမဂ္ဂမ ာုံး အြွေွဲ ွဲ့ဝငမ် ာုံး 

 100 ဦ်း ပအာက ် 1,140  မဂဂ 

100 ဦ်းန င  ်အထက်       300  ဦ်းပအာက ်  451  မဂဂ 

300 ဦ်းန င  ်အထက ်      1,000 ဦ်း ပအာက ် 342  မဂဂ 

1,000 ဦ်းန င  ်အထက ်   3,000 ဦ်း ပအာက ် 185  မဂဂ 

3,000 ဦ်းန င  ်အထက ် 131  မဂဂ 

စုံစုံပပ္ေါင််း 2,249  မဂဂ 

 

 

 

 

 

အထည်အလိပ်္လုံပ်္ငန််းမျာ်းမဟာမိတ် 

အထည်အလိပ်္န င စ်ာ်းဝတ်ပနပရ်း မဂဂ 

ဓေါတုံလုံပ်္ငန််းမျာ်းမဟာမိတ် 

ZENSEN မဟာမိတ် 

အပထပွထလွုံပ်္ငန််းမျာ်းမဟာမိတ် 

ကုံန ်ွယ်ပရ်းဆိုံငရ်ာ မဂဂ 

Chain အလုံပ်္ မာ်းအဖွ ွဲ့အစည််း 

1946 

1947 

1951 

1974 

1966 

1969 

1974 

CSGအဖွ ွဲ့ချ ပ်္ 

ကုံနပ်္ပဒ ာစတိုံ်းဆိုံငက်က်ီးမျာ်းဆိုံငရ်ာ 

အလုံပ်္ မာ်း မဂဂ 

UI ZENSENမဟာမိတ ်

JSD 

 

1996 

1993 

2002 

2001 

UAzensen 

(2012) 

1950         1960        1970        1980       1990         2000       2010 

 

အပမ တမ််း်း

ဝနထ်မ််းမျာ်း

39.8％

အချိနပိ်္ုံင််း

လုံပ်္ ာ်း

အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း

60.2％

●အလိုပ်ပံိုစသံုီံးသန  ်ဖပဇယာုံး

အမမွဲတမ်ုံးခန  ်ဝန်ထမ်ုံး：726,833 ဦုံး

အခ  န်ပ ိုငု်ံးဝန်ထမ်ုံး：1,099,600 ဦုံး

စိုစိုရပါငု်ံး：1,826,433 ဦုံး

UA ZENSEN ရပေါ် ရပါက္လ်ာပံို  

 

သမဂ္ဂအြွေွဲ ွဲ့ဝငမ် ာုံး အရသုံးစ တ ်( 2021ခုံန စ ် 9လ လကရ် ိ) 
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ဌာန သမဂ္ဂမ ာုံး အြွေွဲ ွဲ့ဝငမ် ာုံး အမ  ျုုံးအစာုံးမ ာုံး သမဂ္ဂမ ာုံး အြွေွဲ ွဲ့ဝငမ် ာုံး 

ထုံတလ်ုံပ်္မှု 

လုံပ်္ငန််းမျာ်း 

ဆိုံငရ်ာဌာန 

932 

 မဂဂ 

193,099 ဦ်း  

 

အပမ တမ််းခန  ဝ်နထ်မ််း 

181,380 ဦ်း 

အချိနပိ်္ုံင််းဝနထ်မ််း 

11,719 ဦ်း 

ချညမ်ျှငက်ုံနက်ကမ််းမျာ်း 63   မဂဂ 21,743  ဦ်း 

အထညအ်လိပ်္လုံပ်္ငန််းစဥ် 259  မဂဂ 19,658 ဦ်း 

အဝတအ်ထည ်အာ်းကစာ်း 60   မဂဂ 17,175 ဦ်း 

ဓေါတုံပ္စစည််းမျာ်း 190  မဂဂ 53,221 ဦ်း 

ပဆ်းဝေါ်း ၊ အလ ကုံန ် 75   မဂဂ 45,125 ဦ်း 

အ ပထပွထကွုံနထ်ုံတလ်ုံပ်္ပရ်း 285  မဂဂ 36,177 ဦ်း 

 

 ဖန   ်ဖ ်းပရ်း 

ဆိုံငရ်ာဌာန 

 

531 

 မဂဂ 

1,102,231 ဦ်း 

 

အပမ တမ််းခန  ဝ်နထ်မ််း 

342,977  ဦ်း 

အချိနပိ်္ုံင််းဝနထ်မ််း 

759,254  ဦ်း 

စူပ္ေါမာ်းကတ ် 207  မဂဂ 410,500 ဦ်း 

ＧＭＳ 22   မဂဂ 254,686 ဦ်း 

လူပနမှုန င ဆ်က်စပ်္ပ ာပ္စစည််းမျာ်း 45   မဂဂ 97,499 ဦ်း 

ကုံနတ်ိုံက ် 59   မဂဂ 53,951 ဦ်း 

ပဆ်းဝေါ်းမျာ်းဆိုံငရ်ာ 48   မဂဂ 143,710 ဦ်း 

အထ်ူးဆိုံင ် 91   မဂဂ 72,292 ဦ်း 

အမ်ိ  ုံ်းလျှပ်္စစ်ပ္စစည််း 59   မဂဂ 69,590 ဦ်း 

အပထပွထ ွ

ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

ဆိုံငရ်ာဌာန 

786 

 မဂဂ 

531,094 ဦ်း  

 

အပမ တမ််းခန  ဝ်နထ်မ််း 

202,467 ဦ်း 

အချိနပိ်္ုံင််းဝနထ်မ််း 

328,627 ဦ်း 

 

အစာ်းအစာမျာ်း  137  မဂဂ 32,841 ဦ်း 

အစာ်းအပ ာက်ဝနပ်ဆာငမ်ှု 75   မဂဂ 141,777 ဦ်း 

ဧည ခ် ပွ္ မျာ်း၌အပကျွ်းအပမွ်းတာဝနယ် ူခင််း 29   မဂဂ 12,547 ဦ်း 

Infra ဝနပ်ဆာငမ်ှု 216  မဂဂ 33,168 ဦ်း 

လူပနမှုဆိုံငရ်ာဝနပ်ဆာငမ်ှု 120 မဂဂ 32,356 ဦ်း 

ဟိုံတယ ်၊ အပ္န််းပ ဖ 77 မဂဂ 45,902 ဦ်း 

ပ္ေါချင််းကိုံ 13   မဂဂ 25,647 ဦ်း 

ကုံ ပရ်း၊ က်ကကီ်းရွယအ်ိုံ ပ္ စုံ ခင််း၊ 

လူမှုဖူလ ုံပရ်း 

104 မဂဂ 102,865 ဦ်း 

လူ  စွမ််းအာ်းအရင််းအ မစ်ဝနပ်ဆာငမ်ှု 15 မဂဂ 103,991 ဦ်း 

စုံစုံပပ္ေါင််း 2,249  မဂဂ ၊ အဖွ ွဲ့ဝငစ်ုံစုံပပ္ေါင််း 1,826,433 ဦ်း 

(  အပမ တမ််းခန  ဝ်နထ်မ််း 726,833 ဦ်း ၊  အချိနပိ်္ုံင််းဝနထ်မ််း 1,099,600 ဦ်း    ) 

※UA ZENSEN  ညအ်ဖွ ွဲ့ဝငပ်ပ္ေါင််း 182 ပ ာင််းရ ိပ ာ အဖွ ွဲ့အစည််း  ဖစပ်္ေါ ည။် (2021ခုံန စ ်9လပိ္ုံင််း လကရ် ိ) 

 

 
UA ZENSEN လက္ရှ် အငအ်ာုံး 
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ဂ္ ပန်န ိုငင်အံလိုပ်သမာုံးသမဂ္ဂမ ာုံး က္ ိုယစ်ာုံးဖပျု NATIONAL CENTER 

 

JTUC-RENGO အြွေွဲ ွဲ့ဝငဥ်ုီံးရရ - 704 ရသာငု်ံး 1,000 ဥုီံး  

 

 

 
◆ ဂ္ ပန်န ိုငင်ရှံ အလိုပ်သမာုံးသမဂ္ဂမ ာုံး၏ လက္ရှ် အရဖခအရန ◆ 
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■ထိုတလ်ိုပ်မှုလိုပ်ငန်ုံးမ ာုံးဆ ိုင ်ရာဌာန ( မဂဂပပ္ေါင််း  932 ခုံ မ  အဖွ ွဲ့ဝငလ်ူဦ်းပရပပ္ေါင််း 19ပ ာင််း ဦ်း ) 

ခ ညမ်ျှငက်္ိုန်ကက္မ်ုံးမ ာုံး : TOYOBO , NITTOBO , KANEBO , UNITIKA , DAIWABO , KURABO , SHIKIBO , NISSHINBO , 

FUJIBO , OMIKENSHI , NIPPON KEORI , ICHIKAWA , NIPPON FELT  

အထညအ်လ ပ်လိုပ်ငန်ုံးမ ာုံး : TOKAI SENKO , SUMINOE , UNICHARM PRODUCTS , KANKO GAKUSEIFUKU , 

TOMBOW, SEIREN , KOMATSU MATERE , HANABISHI HOUSEI , HOSOKAWA-TEX , SOKO SEIREN , SAKAI 

OVEX , SOTOH , JOYSON SAFETY SYSTEMS JAPAN ,KAWAMOTO SANGYO ,  

အဝတအ်စာုံး ၊ အာုံးက္စာုံး : ASICS ,GUNZE , FUKUSKE , ITOKIN , KATAKURA , NAIGAI , ATSUGI , WACOAL , 

WORLD , LOOK , LEILIAN , SANYO SHOKAI , MIZUNO , DESCENTE , SSK , ZETT  

ဓါတိုပစစညု်ံးမ ာုံး : TORAY , ASAHI KASEI , TEIJIN , KURARAY , NIHON EXLAN , OSAKA SODA , TOKYO OHKA 

KOGYO , MEIWA GRAVURE , FURUKAWA DENCHI , MITSUI KAGAKU TOHCELLO , TOYO GLASS , NIHON 

VALQUA , TAKAGI SEIKO , NIHON VILENE , TAKIRON CI , SHINAGAWA REFRACTORIES , TEIJIN KASEI , 

SHIKOKU KASEI , MIZUSAWA KAGAKU  

ရဆုံးဝါုံး ၊ အလကှ္ိုန် : TAKEDA YAKUHIN , SANOFI , SENJU SEIYAKU , MARUISHI SEIYAKU ,TAISHO SEIYAKU , 

TAISHO PHARMA , SATO SEIYAKU , SUZUKEN , NAKAKITA YAKUHIN , EVERLTH , TERUMO , NIPRO , 

YAMASHITA IKAKIKAI , MEDICON , PIAS GROUP ,NIPPON MENARD KESHOHIN , FUJIFILM WAKO JUNYAKU , 

CMIC CMO , BUSHU SEIYAKU  

အ ရထွေရထွေက္ိုန်ထိုတလ်ိုပ်ရရုံး : NICHIHA , DAIKEN KOGYO, ASAHI WOODTEC , NICHIAS , HASEKO , FRANCEBED , 

DAIWA INDUSTRIES, ZOJIRUSHI MAHOBIN, TIGER MAHOBIN, KOIZUMI SANGYO, IMURA FUTO, 

SUNMESSE 

■ဖြန  ်ဖြ ုံးရရုံးဆ ိုငရ်ာ ဌာန (  မဂဂပပ္ေါင််း 531 ခုံ မ  အဖွ ွဲ့ဝငလ်ဥူီ်းပရပပ္ေါင််း   110 ပ ာင််း ဦ်း ) 

စူပါမာုံးက္တ ်: ARCS , YAOKO , MARUETSU , HARASHIN , LIFE , OKUWA , DAIEI , COOP SAPPORO ,UNIVERSE ,  

YAMAZAWA, YORK BENIMARU , KASUMI , TORISEN , SUMMIT , TOKYU STORE , YORK MART , AKAFUDADO, 

COMODI IIDA ,INAGEYA , SOTETSU ROSEN , FUJICITIO , APPLE LAND, MAXVALU TOKAI , DOMY , SATOU , 

MANDAI , KANSAI SUPER , COOP KOBE , MAXVALU NISHINIHON , SUNNY MART , MARUKYU , SUNLIVE , 

TAIYO   

ＧＭＳ: AEON RETAIL , NAGASAKIYA , FUJI , AEON HOKKAIDO , FUKUDAYA HYAKKATEN , ITOYOKADO , 

SEIYU, MARUI , UNY , HEIWADO , IZUMIYA , TENMAYA STORE , IZUMI , AEON KYUSHU  

လရူနမှုနငှ ဆ်က္စ်ပ်ရသာပစစညု်ံးမ ာုံး : DCM KAHMA , KOHNAN SHOJI , SUNDAY , KANSEKI , SHIMACHU , KEIYO , 

OTSUKA KAGU IDC ,NITORI , KOMERI , ENCHO , AYAHA , NAFUCO , HASEGAWA , MR MAX ,  

က္ိုန်တ ိုက္ ် : TAKASHIMAYA , J FRONT RETAILING , MITSUKOSHI ISETAN , FUJISAKI , TOKYU HYAKKATEN , 

SOGO SEIBU , ODAKYU HYAKKATEN , TOBU HYAKKATEN , MATSUYA , KEIO HYAKKATEN , HANKYU 

HANSHIN HYAKKATEN , KINTETSU HYAKKATEN , TENMAYA , YAMAKATAYA 

 
UA ZENSEN၏ အဓိကအဖွ ွဲ့ဝင ်ပ္ူပပ္ေါင််း မဂဂမျာ်း (လိုပ်ငန်ုံးအမညမ် ာုံးအခ  ျု ွဲ့) 
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ရဆုံးဝါုံးမ ာုံးဆ ိုငရ်ာ : WELCIA YAKKYOKU , SUGI YAKKYOKU , TSURUHA , CAWACHI YAKUHIN , FUJI YAKUHIN, 

MATSUMOTOKIYOSHI , SUN DRUG , CREATE SD , COCOKARAFINE ,  DRUG YUTAKA , CHUKYO IYAKUHIN , 

KIRINDO  

အထုူံးဆ ိုင ် : ALPEN , JOHSHUYA , MINISTOP , THE CLOCK HOUSE ,SHINSEIDO , TAKA-Q , CHIYODA , 

MIMATSU , YAMATO ,LAWSON , LOBELIA , LOFT , AOKI , KONAKA ,MEGANE SUPER , MEGANE TOP , DINOS-

CECILE , ４℃  

အ မ်သံိုုံးလျှပ်စစ်ပစစညု်ံး : EDION ,YAMADA DENKI , DENKODO , K`S HOLDINGS , WONDER ,  

ALL AUTOBACS SEVEN , BIC CAMERA , KITAMURA , GIGAS ,  JOSHIN DENKI , BEST DENKI 

 

အရထွေရထွေဝန်ရဆာငမ်ှုမ ာုံးဆ ိုငရ်ာ ဌာန (  မဂဂပပ္ေါင််း 786 ခုံ မ  အဖွ ွဲ့ဝငလ်ဥူီ်းပရပပ္ေါင််း 53 ပ ာင််း ဦ်း ) 

အစာုံးအစာမ ာုံး : ABEKAMA , TAKANO FOODS , CALBEE GROUP , TAKIZAWAHAM , PRIMAHAM , KAMEDA 

SEIKA ,IWATSUKA SEIKA , YUKIGUNI MAITAKE , MARUSAN AI , YAMAMORI , FURUTA SEIKA , 

KOBEYA ,KOBE FUGETSUDO , ROKKO BUTTER , TABLE MARK , FRANCOIS GROUP , MEIJIYA SANGYO , 

IKEDAPAN , NIPPON FOOD PACKER KAGOSHIMA 

အစာုံးအရသာက္ဝ်န်ရဆာငမ်ှု : ALEPH , GENKI SUSHI , SAIZERIYA , COCO`S JAPAN , TEN ALLIED , SEVEN & I FOOD 

SYSTEMS , BIG BOY JAPAN , ARCMEAL , MONTEROZA , ROYAL GROUP , TOTENKO , JOLLY PASTA , 

RINGERHUT GROUP , B&V CREW ALLIANCE , SKYLARK GROUP, DAISYO , ATABLE MATSUYA , 

WATAMI MEMBERS , EDO , COLOWIDE GROUP , ARCLAND SERVICE GROUP ,SAGAMI GROUP , SUGAKICO 

GROUP , KISOJI, GYOZA OHSHO , GANKO GROUP , SRS GROUP, MARCHE MARUCHUKAI , TORIDOLL , 

JOYFULL , HIDAY HIDAKAYA , RDC 

ဧည ခံ်ပွေွဲမ ာုံး၌ အရက္ ုံးအရမွေုံးတာဝန်ယဖူခငု်ံး : KAKIYASU , LEOC , KYOTARU , SHIDAX , ORIGIN TOSHU , MEFOS , 

CHIYODA SUSHI , IWATA FOODS ,ME KYU , UOKUNI SOUHONSHA , 

Infra ဝန်ရဆာငမ်ှု : SENDAI GAS ENGINEERING , SENDAI UNSOU , AEON GLOBAL SCM , AEON MALL , TOKYU 

FACILITY SERVICE , ASAHI SECURITY , MITSUUROKO , MITSUKOSHI ISETAN BUSINESS SUPPORT , FUJI 

TAXI , MK, AEON DELIGHT , OSAKA GAS , OSAKAFU JUGYOIN , KONOIKE UNYU , SAYCO BIRU KANRI , 

OSAKA GAS CUSTOMER RELATIONS , KITAMURA GROUP , NANGOKU SHOKUSAN  

လရူနမှုဆ ိုငရ်ာ ဝန်ရဆာငမ်ှု : AEON CREDIT SERVICE , KENSA ROUREN , POCKET CARD , SMCB FINANCE SERVICE, 

SMBC CONSUMER FINANCE , SANKEI GROUP , CREDIT SAISON , MITSUKOSHI ISETAN GROUP MI CARD , 

TOKAI ,BROTHER HANBAI , DENPA GAKUEN GROUP , DUSKIN , LEXT KANSAI GROUP , AEON BANK  

ဟ ိုတယ ်၊ အပန်ုံးရဖြ : ORIENTAL LAND , MILIAL RESORT HOTELS ,AEON COMPASS , ORIENTAL HOTEL TOKYO 

BAY , AEON FANTASY , KONAMI SPORTS  , KORAKUEN , KEIO PLAZA HOTEL , HOTEL OKADA , ICHINOYU , 

IKENOTAIRA HOTEL & RESORTS , AXTOS , RESORT TRUST , BRIGHTON HOTELS , UNIVERSAL STUDIOS 

JAPAN , CROWNE PLAZA KOBE , HAWKS TOWN , HUIS TEN BOSCH ,  

ပါခ ငု်ံးက္ ို : DYNAM , MARUHAN , NIRAKU , UNDER TREE TOKYO , HU MAP , TRICKSTERS GROUP , MESSE 

GROUP , YUMEYA , KORONA  
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က္ိုသရရုံး၊သက္က်က္ုီံးရွေယအ် ိုဖပျုစိုဖခငု်ံး၊လမူှုြူလံိုရရုံး : NO TE , HIROSAKI AISEIKAI BYOIN , AIZU CHUO BYOIN , NIPPON 

KAIGO KURAFUTO , AOYAMA SHINAIKAI , SEISHOKAI , TACHIKAWA MEDICAL CENTER , AIZENEN , SHAKAI 

HOKEN BYOIN , KITAKYUSHU BYOIN , TOKUSHUKAI GROUP KAGOSHIMA  

လူ  စွေမ်ုံးအာုံးအရငု်ံးအဖမစ်ဝန်ရဆာငမ်ှု : NICHII GAKKAN , SOLASTO , NJC , JINZAI SERVICE GENERAL , MITSUKOSHI 

ISETAN HUMAN SOLUTIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido 79,577 

Aomori 15,582  

Iwate 16,542  

Miyagi 25,710  

Akita 13,909 

Yamagata 6,913 

Fukushima 21,695 

Ibaraki 63,036   

Tochigi 17,258  

Gunma 12,429  

Saitama 89,016  

Chiba 95,147  

Tokyo 455,091  

Yamanashi 5,693  

Kanagawa 77,417  

Nagano 15,166 

Gifu 26,023 

Shizuoka 46,341 

Aichi 83,657 

Mie 17,217 

Tokushima 6,005  

Kagawa 14,342 

Kochi 5,320 

Ehime 14,776 

 

Fukuoka 42,353  

Saga 9,285  

Nagasaki 9,892  

Kumamoto 7,401  

Oita 16,269  

Miyazaki 11,170  

Kagoshima 11,981  

Okinawa 4,843 

 

Fukuoka 40,930  

Saga 8,886  

Nagasaki 9,829  

Kumamoto 6,866  

Oita 15,932  

Miyazaki 11,053  

Kagoshima 12,153  

Okinawa 4,503 

Tottori 6,450  

Shimane 5,106  

Okayama 35,816  

Hiroshima 36,093  

Yamaguchi 10,660 

 

Tottori 6,425  

Shimane 5,103  

Okayama 33,967  

Hiroshima 33,284  

Yamaguchi 8,498 

Shiga 13,819  

Kyoto 26,048  

Osaka 187,432  

Hyogo 73,543  

Nara 6,626  

Wakayama 11,803 

 

Niigata 41,134  

Toyama 11,123  

Ishikawa 15,560  

Fukui 8,164  

 

2021 ခုံန စ ်9လ လကရ် ိ 

စရီငစ်ို ၄၇ခိုရှ  လိုပ်ရြာ်က္ ိုငြ်က္မ် ာုံး ( အြွေွဲွဲ့ဝင ်ပူုံးရပါငု်ံးသမဂ္ဂမ ာုံး ) 
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အလိုပ်သမာုံး သမဂ္ဂသည ်စုီံးပွောုံးလိုပ်ငန်ုံး ၏ ရက္ာငု်ံးမွေန်ရသာ လိုပ်ရြာ်က္ ိုငြ်က္ ်

●အလုံပ်္လုံပ်္ကိုံငရ်လွယ်ကူပပီ္်း ၊ ထုံတ်လုံပ်္မှု မင မ်ာ်းပ ာ လုံပ်္ငန််းခွင ်ပ္တ်ဝန််းကျငအ်ပနအထာ်းကိုံ အပကာငအ်ထည်ပဖာ် ခင််း 

●လုံပ်္ကိုံငရ်ကျိ ်းနပ်္ပပီ္်း လူမှုဆက်ဆ ပရ်း ပကာင််းမွနပ် ာလုံပ်္ငန််း ယဥ်ပကျ်းမှု၊နယ်ပ မ   ာဝကိုံပ္ ုံပဖာ် ခင််း 

●မတရာ်းမှု ၊ မပကျနပ်္မှုမျာ်း စုံပ္ ုံမပနပ ာ လုံပ်္ငန််း အ ခခ မူ မျာ်းကိုံ ခိုံငပ်မ ပစပပီ္်း လူ  ပ ာင ်အဖွ ွဲ့အစည််း ရပ်္တည်ချက် တိုံ်းတက်လာ ခင််း 

 

 

●စီ်းပ္ွာ်းပရ်းလုံပ်္ငန််း၏ တည်တ  ခိုံငပ်မ မှု ၊ တိုံ်းတက်ကကီ်းပ္ွာ်းမှု ည် အလုံပ်္ခန  အ်ပ်္ ခင််း တည်ပငမ်ိမှု ၊ အလုံပ်္ မာ်းပရ်းရာ  တ်မ တ်ချက်စည််းမျဥ််းမျာ်း  ထနိ််း ိမ််းပရ်း  ၊  

တိုံ်းတက်ပရ်းမျာ်းမရ ိ    ဖစ်မလာနိုံငပ်ပ္။ 

●ပန  စဥ် စီ်းပ္ွာ်းလုံပ်္ငန််း တိုံ်းတက်မှုန င  ်လုံပ်္ငန််းဖွ ွဲ့ ပဖိ ်းပရ်းတွင ်ပ္ူ်းပပ္ေါင််းပဆာငရွ်က်  ခင််း ⇒   တရာုံးမျှတ မှန်က္န်ရသာ အက္  ျုုံးက္ ို ညီမျှစွော ခွေွဲရဝရပုံးဖခငု်ံး 

●ထုံတ်လုံပ်္မှုလုံပ်္ငန််းဖွ ွဲ့ ပဖိ ်းမှုမရ ိ   စီ်းပ္ွာ်းပရ်းလုံပ်္ငန််း မရပ်္တည်နိုံငပ်္ေါ ⇒  လိုပ်ငန်ုံးရပေါ်လစီ မူဝါဒ ၊ မူဝါဒမ ာုံး ရတာငု်ံးဆ ိုရရုံးလှုပ်ရှာုံးမှု 

●အလုံပ်္ရ ငန် င အ်လုံပ်္ မာ်းကကာ်းယ ုံကကည်မှုတည်ပဆာက် ခင််း⇒လိုပ်ငန်ုံးက္ိုမပဏီမ ာုံးသုီံးသန  ်အလိုပ်သမာုံးနငှ အ်လိုပ်ရှငမ် ာုံးအစည်ုံးအရဝုံး၊စက္မ်ှုလိုပ်ငန်ုံးသုီံးသန  ် 

အလိုပ်သမာုံးနငှ အ်လိုပ်ရှငမ် ာုံး အစည်ုံးအရဝုံးမ ာုံးက္ ို အာုံးရပုံးနှု ုံးရဆာ်ဖခငု်ံး 

●အလုံပ်္ မာ်း န င  ်အလုံပ်္ရ ငက်ကာ်း တန််းတူညီမျှမှု အပ ခခ မူ  (အ ပ္နအ်လ နပ်လ်းစာ်းမှု) ⇒  အဆင အ်တန်ုံးခွေွဲဖခာုံးမှု ပဋ ပက္ခမရှ ရသာ ဒမီ ိုက္ရရစီစနစ်က္ ရသာ အလိုပ်သမာုံးလှုပ်ရှာုံးမှု 

 

 

 

Top down 

 

Top down 

Bottom up 

 

Bottom up 

အလိုပ်သမာုံးစံနှုန်ုံးမ ာုံး 

ရက္ာငု်ံးမွေန်လာဖခငု်ံး  

 

အလိုပ်သမာုံးစံနှုန်ုံးမ ာုံး 

ရက္ာငု်ံးမွေန်လာဖခငု်ံး  

အက္  ျုုံးအဖမတ ်

ရရှ ဖခငု်ံး  

 

အက္  ျုုံးအဖမတရ်ရှ ဖခငု်ံး  

UA ZENSEN၏ အလိုပ်သမာုံးနငှ အ်လိုပ်ရှငက်က္ာုံး ဆက္ဆ်ရံရုံးသရ ာထာုံး 

 

 

အလိုပ် 

 

 

စမံီအိုပ်ခ ျုပ်ရရုံး 

ဗ  ဟာ 

 လိုပ်ငန်ုံးခွေင ်

ဖပဿနာမ ာုံး 

 

က္ိုန်ထိုတ ်

လိုပ်နှုန်ုံး 

တ ိုုံးတက္ ်

လာဖခငု်ံး 

ည   

နှု ငု်ံး 

ရဆွေုံး 

ရနွေုံး 

ဖခငု်ံး 
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အရသုံးစာုံးနငှ အ်လတစ်ာုံး အလိုပ်သမာုံးသမဂ္ဂမ ာုံးစီမံရဆာငရ်ွေက္ခ် က္ ်

အပ ်းစာ်း ၊ အလတ်စာ်း အလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်းန င ဆ်ိုံငပ် ာ စက်မှုလုံပ်္ငန််းဆိုံငရ်ာစိနပ်ခေါ်မှုမျာ်းအာ်း ရငဆ်ိုံငပ်ဆာငရွ်က်မည  ်

ဌာနကိုံချမ တ်ပပီ္်း အပ ်းစာ်းန င  ် အလတ်စာ်းအလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်း၏ ပန  စဥ်လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းအာ်း ပ္  ပိ္ုံ်းကူည ီခင််းမျာ်းကိုံ လုံပ်္ပဆာင ်

ပနပ္ေါ ည။်အ င််းဝင ်မဂဂ ၂၃၀၀၏ ၃ပ္ ုံ ၂ပ္ ုံမ ာအပ ်းစာ်းန င အ်လတ်စာ်းအလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်း ဖစ်ပပီ္်း အလုံပ်္န င အ်တဟူနခ်ျက ်

ညစွီာ လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းလုံပ်္ပဆာငပ်န ည  ်အ င််းဝင ်မဂဂမျာ်းအာ်း အ က ်က်မ ပထာက်ပ္  ပပ္်းပနပ္ေါ ည။် 

အပ ်းစာ်း၊အလတ်စာ်းအလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်း၏ ပနရာတငွပ်နကကည ပ်ပီ္်း စဥ််းစာ်းပတွ်း မငက်ာ  ဖစ်ပပ္ေါ်လာမည  ်  ပ္ဿနာမျာ်းအာ်း 

  ုံ်း ပ်္ပပီ္်း တိုံင််းန င  ်ပ္ညန်ယ၊် စီရငစ်ုံအ ်ီး ်ီးန င  ်ဌာနမျာ်းအလိုံက်ပဒ ဆိုံငရ်ာပကာငစီ်န င  ်စက်မှုလုံပ်္ငန််း ပကာ်မတီ စ ညမ်ျာ်းတငွ ်

 တင််းအချကလ်က်မျာ်းဖလ ယလ်ျကရ် ိပ္ေါ ည။် ထိုံ  ပနာက် UA ZENSEN န င  ်အပ ်းစာ်း၊ အလတ်စာ်း အလုံပ်္ မာ်း မဂဂမျာ်းအကကာ်း 

ဆက် ယွမ်ှုအာ်း တိုံ်း မြှင က်ာ အချိနန် င တ်ပ ပ္်းည ီ  တင််းအချက်အလက်မျာ်း ဖလ ယန်ိုံငပ် ာစနစ်ကိုံ တညပ်ဆာက်ပနပ္ေါ ည။် 

Myanmar –uazensenmyanmar@gmail.com 

Vietnam –uazensenvietnam@gmail.com 

China –uazensenchinese@gmail.com 

 

 

 

န ိုငင်ဖံခာုံးသာုံးသမဂ္ဂဝငမ် ာုံးထမှံ အလိုပ်သမာုံးရရုံးရာ ရဆွေုံးရနွေုံးတ ိုငပ်ငဖ်ခငု်ံးမ ာုံးက္ ို လက္ခ်ံရဆာငရ်ွေက္ရ်နပါသည။် 

ရဆွေုံးရနွေုံးန ိုငရ်သာ  ာသာစက္ာုံးမှာ ၃ မ  ျုုံးဖြစပ်ါသည။်( ဖမန်မာ ၊ ဗီယက္န်မ် ၊ တရိုတ ်) 

 

 

UA ZENSEN၏ လှုပ်ရှာုံးမှုမ ာုံး ရထာက္ပံ် ရရုံး 

 

 

 

UA ZENSENတွင ်နိုံငင်  ခာ်း ာ်း မဂဂဝငမ်ျာ်း မျာ်း ပ္ာ်းလာ ညန်  အမျှ UA ZENSEN  ည ်မတူကွ  ပ္ာ်းပ ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း 

ကိုံငတ်ွယပ် ဖရ င််းနိုံငရ်န ်ပ္ထမပ ခလ မ််းအပန ဖင  ်နိုံငင်  ခာ်း ာ်း မဂဂဝငမ်ျာ်း ဖွ ွဲ့စည််း ခင််းန င  ်ပန  စဥ်ပ္  ပိ္ုံ်း ခင််းမျာ်း  ပ္ လုံပ်္နိုံငရ်န ်

 ၂၀၂၀  ပ္ည န်  စ် ၆လပိ္ုံင််းမ   မနမ်ာ၊ဗီယက်နမ်၊တရုံတန်ိုံငင်  ာ်းမျာ်းအာ်း အလုံပ်္ခန  အ်ပ်္ကာ အဖွ ွဲ့ဝင ်မဂဂမျာ်း၏ နိုံငင်  ခာ်း ာ်း မဂဂဝင ်

မျာ်းအာ်းပ္  ပိ္ုံ်း ခင််း လုံပ်္ပဆာငပ်နပ္ေါ ည။် 

※အလိုပ်သမာုံးရရုံးရာ ရဆွေုံးရနွေုံးတ ိုငပ်ငဖ်ခငု်ံး အရသုံးစ တက်္ ို UA ZENSEN အငတ်ာနက္စ်ာမ က္န်ာှတွေင ် ြတရ်ှု ွဲ့ န ိုငပ်ါသည။် 

အလိုပ်သမာုံးရရုံးရာရဆွေုံးရနွေုံးတ ိုငပ်ငရ်န်  

အုီံးရမုံးလလ် ပ်စာ 
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ပ္ညာပရ်းဆိုံငရ်ာလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း ည ်အဖွ ွဲ့အစည််းကိုံ ပ္နလ်ညအ် က် ငွ််းမည  ်ဗျ ဟာတစ်ခုံ ဖစ်ပ္ေါ ည။်အလုံပ်္ မာ်း မဂဂတွင ် လိုံက ်

အမ်ိပ မြှာငက်   ိုံ   အခန််းကဏ္ဍအ ်ီး ်ီးမ  ပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်းလိုံအပ်္ပ္ေါ ည။်၎င််းပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်း ည ် လုံပ်္ငန််းခွငန် င  ် လူမှုအ ိုံင််းအဝိုံင််း 

တွငလ်ည််း တက် ကစွာပ္ေါဝငလ်ုံပ်္ပဆာငရ်န ် အပရ်းကကီ်းပ္ေါ ည။်ပ္ညာပရ်းလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း၏ ရညရွ်ယခ်ျက်မ ာ  မဂဂလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းတငွ ်

အပရ်းပ္ေါလ ပ ာ ပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်းအာ်း ပမွ်းထုံတ်ရန ်ဖစ်ပ္ေါ ည။် အထ်ူး  ဖင  ် ကျွန်ုံပ်္တိုံ   ည  ် ပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်း ဖွ ွဲ့ ပဖိ ်းတိုံ်းတက်ပစရန ်

ပခေါင််းပဆာင ်ငတ်န််းမျာ်းန င  ်ပခေါင််းပဆာငမ်ှုစွမ််းရညမ်ျာ်းတိုံ်းတက်ပစရန ်အထ်ူး ပ္ ပ္ညာပရ်းန င  ်စီရငစ်ုံနယခွ် မျာ်းတငွ ်ပဒ ဆိုံငရ်ာ အာ်း ာ 

ချက်မျာ်းကိုံ အ  ုံ်းချနိုံငပ် ာ ပ္ညာပပ္်း ငတ်န််းမျာ်းအာ်း အဓိကထာ်း လုံပ်္ပဆာငပ်နပ္ေါ ည။်  

 

 

ဗဟ ို 

သငက်က္ာုံးရရုံး 

center 

YUAINOOKA 

UA ZENSEN ညO်kayama ပ္ညန်ယ ် ၊ Kitaပမိ ွဲ့နယ၊်Takebechoတွင ် အမျာ်းဆ ုံ်းလူ ၁၇၂ ဦ်းခန   ် ဆန  ဝ်ငပ် ာ 

 ငတ်န််းဌာနရ ိပပီ္်း အမျိ ်းမျိ ်း ပ ာ  ငတ်န််းမျာ်းပပ္်းပနပ္ေါ ည။်ပ မကကွ်ဧရိယာအကျယအ်ဝန််း ၆ပ ာင််း Tsubo 

(1Tsubo =3.3 ㎡)  ၊  ငတ်န််းပဆာင(်၁၄၄ ဦ်းဆန  ဝ်ငပ် ာ ခန််းမပဆာင ်န င  ် စာ ငခ်န််းမျာ်း ၊  တည််းခိုံပဆာငမ်ျာ်း 

(  တည််းခိုံပဆာင ်x 4  )  ၊  အာ်းကစာ်းကွင််းမျာ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရခါငု်ံးရဆာငဖ်ြစ ်

သငတ်န်ုံး  

ရလ က္ င် ရရုံးအမည ် ရညရ်ွေယခ် က္ ်

ဗဟိုံအလုံပ်္ မာ်း 

တကက  ိုံလ ်

ပူ္်းပပ္ေါင််း မဂဂအဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းန င  ်နယပ် မပဒ အလိုံက်  လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းကိုံ  

ဦ်းပဆာငရ်န ်ထပ်ိ္တန််းပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်း   ပမွ်းထုံတ်ပရ်း 

အလုံပ်္အမှုပဆာင ်စ်မျာ်း 

 ငတ်န််း 

 မဂဂအမှုပဆာငတ်ွင ် ရ ိ င ပ် ာအပတွ်းအပခေါ်  ၊ အ ပိ္ညာန င  ်

နည််းပ္ညာမျာ်းကိုံ ငယ်ရူန ်

အမျိ ်း မီ်းပခေါင််းပဆာင ်

 ငတ်န််း 

ပူ္်းပပ္ေါင််း မဂဂအဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၏   ကကီ်းပလ်းပ ာတာဝနမ်ျာ်းကိုံ   

ထမ််းပဆာငမ်ည  ်အမျိ ်း မီ်းပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်း ပမွ်းထုံတ်ပပီ္်း 

 မဂဂလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း ပိ္ုံမိုံအ က်ဝငလ်ာပစပရ်း 

လငူယပ်ခေါင််းပဆာင ်

 ငတ်န််း 

လူငယပ်ခေါင််းပဆာငမ်ျာ်း ပမွ်းထုံတ်ပပီ္်း  မဂဂလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း   

ပိ္ုံမိုံအ က်ဝငလ်ာပစပရ်း 

အဓ က္ 

သငက်က္ာုံးဖခငု်ံး 

စီမ ခန  ခွ် ပရ်း ငတ်န််း၊  တင််းန င ပ်ကကာည်ာတာဝနခ် မျာ်း ပမွ်းထုံတ်ပရ်း ငတ်န််း၊  ငက်ကာ်းပိ္ုံ  ချ ပရ်းတာဝနခ် မျာ်း 

ပမွ်းထုံတ်ပရ်း ငတ်န််း၊အလုံပ်္ မာ်းပရ်းရာစ နှုန််းမျာ်းန င လ်ုံပ်္အာ်းခဆိုံငရ်ာ ငတ်န််း၊အလုံပ်္ မာ်းပရ်းရာစ နှုန််း 

ကျန််းမာ ပရ်းန င လ် ုံ ခ  ပရ်း၊ ရငထ် စွ ထငက်ျနရ်စ်မည တ်င ်ပ္ပ္ ုံ(Presentationလုံပ်္ပ္ ုံ)  ငတ်န််းမျာ်း ၊ အပ္န််းပ ဖမှု ဆိုံငရ်ာ 

ကျွမ််းကျင ်မူျာ်း ပမွ်းထုံတ် ခင််း၊ပဆ်ွး ပန်ွးလမ််းညွှနမ်ှု ငတ်န််း စ ညမ်ျာ်း 

 UA ZENSEN ၏ပညာရရုံး 
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အလုံပ်္ မာ်း မဂဂမ  ပရ ွဲ့ပဆာငလ်မ််း ပ္ပပီ္်း လူပ ာငအ်ဖွ ွဲ့အစည််းအပထာက်အကူ ပ္ လှုပ်္ရ ာ်းမျာ်းကိုံ ကျယ ်ပ္န  စွ်ာလုံပ်္ပဆာငက်ာ 

လူပ ာင ်ဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခုံလ ုံ်းကိုံ လှုပ်္ခေါပစနိုံငမ်ည  ်လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းအာ်း လုံပ်္ပဆာငရ်န ်တာဝန၀်တတ ရာ်းရ ိပ္ေါ ည။် ထိုံ  ပနာက် အလုံပ်္ မာ်းမျာ်း 

( မဂဂဝငမ်ျာ်း) အကကာ်း ပစတနာ ဝနထ်မ််းစိတ်ဓာတ်မျာ်း နိုံ်းကကာ်းပစကာ တချိနတ်ည််းတွင ် လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းအာ်း  ပ္ လုံပ်္ပဆာငရွ်က်နိုံငပ် ာ 

အပနအထာ်း ဖစ်လာပအာင ် လုံပ်္ပဆာငရ်မညမ် ာလ  အလုံပ်္ မာ်း မဂဂ၏ အပရ်းပ္ေါပ ာ တာဝန ်ဖစ်ပ္ေါ ည။် UA ZENSEN  ည ်

လူပ ာငအ်ဖွ ွဲ့အစည််းအပထာကအ်ကူ ပ္  လှုပ်္ရ ာ်းမျာ်းကိုံ Voluntas လှုပ်္ရ ာ်းမှုဟုံ ပခေါ်ပဝေါပပီ္်း  ပ္ညတ်ွင််း ပ္ညပ်္မ  ပစတနာ ဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်း 

ပထာက်ပ္   ခင််းန င  ် အပရ ွဲ့ဂျပ္နင်လျငပ် ်းမ   ပ္နလ်ညထ်ပူထာငပ်ရ်းန င  ်   ာဝပ္တ်ဝန််းကျငထ်နိ််း မ်ိ်းပရ်းလှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းကိုံ အပကာင ်

ထညပ်ဖာလ်ုံပ်္ ပဆာငလ်ျကရ် ိပ္ေါ  ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အသငု်ံး အရကက္ာငု်ံးအရာ ရထာက္ ပံ် ရပုံးရသာန ိုငင်မံ ာုံး 

CSA တစ်ပ္တ်ရစ်အဝတ်အစာ်းပထာက်ပ္  ပရ်း၊ 

ပကျာင််းမျာ်းပဆာက်လုံပ်္ပရ်း 

လာအိုံ ၊ 

ထိုံင််း 

OISCA 

အ င််း 

လမုံပ္င ် စိုံက်ပ္ျိ ်းပရ်း  လှုပ်္ရ ာ်းမှု ဖိလစ်ပိ္ုံင၊် 

 ဂဂလာ်းပဒ ရ ် 

ကပလ်း ူငယ်မျာ်းပ္ညာ 

 ငက်ကာ်းနိုံငပ်ရ်း စီမ ကိန််း 

ဖိလစ်ပိ္ုံင၊် 

 ဂဂလာ်းပဒ ရ ်၊ 

အငဒ်ိုံန်ီးရ ာ်း 

SHAPLA 

NEER 

 အ င််း 

ကပလ်းအလုံပ်္ မာ်းအခွင အ်ပရ်းကိုံ 

ကာကွယ်ပစာင ပ်ရ ာက် ခင််း။ 

နပီပ္ေါ 

ACE 

အ င််း 

ကပလ်းအလုံပ်္ မာ်းအခွင အ်ပရ်းကိုံ 

ကာကွယ်ပစာင ပ်ရ ာက် ခင််း။ 

အိနဒယိ 

SHARE ကပလ်း ူငယ်မျာ်းကျန််းမာပရ်း 

တိုံ်းတက်ပကာင််းမွနပ်ရ်းလှုပ်္ရ ာ်းမှု 

ကပမဘာဒ်ီးယာ်း 

ပရရာဂ္ က္အ်မည ် ပရရာဂ္ က္အ်ရကက္ာငု်ံးအရာ ရနရာ 

OISCA ပ္ပရာဂျက် အပ္ငမ်ျာ်း  ပ္နလ်ည် 

စိုံက်ပ္ျိ ်းပရ်း လှုပ်္ရ ာ်းမှု  

Miyagi 

စီရငစ်ုံ 

Natori 

ပမိ ွဲ့ 

Miyagi စီရငစ်ုံ 

Sadayama 

တူပ မာင််း ပ္နလ်ည် 

တည်ပဆာက်ပရ်း 

စီမ ကိန််း 

 

 

ဆူနာမီပကကာင  ်

ပ္ျက်စီ်း ွာ်းခ  ပ ာ 

တူပ မာင််းမျာ်း 

 ပ္နလ်ည် ပ္  ပ္ငပ်ရ်း 

လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း  

Miyagi 

စီရငစ်ုံ 

Sendaiပမိ ွဲ့ 

 

 
UA ZENSEN၏ လမူှုအြွေွဲ ွဲ့အစညု်ံးအရပေါ် အရထာက္အ်က္ဖူပျု လှုပ်ရှာုံးမှုမ ာုံး 

 

 မဂဂ/ မဂဂဝငမ်ျာ်းက လုံပ်္ပဆာငပ် ာ လူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းအာ်း 

အပထာက်အကူ ပ္ လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်းအပပ္ေါ်ဂုံဏ ်ပ္ လွှာပပ္်းအပ်္ ခင််း

မျာ်း ပ္ လုံပ်္လျကရ် ိ ည။်ထိုံ  အ ပ္ငအ်ပရ ွဲ့ဂျပ္နင်လျငပ် ်းမ  ပ္န်

လညထ်ပူထာငပ်ရ်းအာ်းပထာက်ပ္   ခင််းန င  ် ာဝပ ်းကျပရာက်

 ည အ်ခေါ စီရငစ်ုံ၄၇စုံမ  ဌာနခွ မျာ်းန င  ်လက်တွ ကာ လိုံအပ်္ ည  ်

ပနရာမျာ်း ိုံ  အချိနန် င တ်ပ ပ္်းည ီအပထာက်အပ္   ပပ္်းနိုံငပ်ရ်း 

လုံပ်္ပဆာငလ်ျကရ် ိပ္ေါ ည။်  

ဖပညတ်ွေငု်ံးရထာက္ပံ် မှုမ ာုံးနငှ  ်လှုပ်ရှာုံးမှုမ ာုံး ဖပညပ်ရထာက္ပံ် မှုမ ာုံးနငှ  ်လှုပ်ရှာုံးမှုမ ာုံး 

 
ဖွ ွဲ့ ပဖိ ်းဆ နိုံငင် မျာ်းတွငN်POန င  ်ပ္ည ်ူ  အကျိ ်းစီ်းပွ္ာ်းအဖွ ွဲ့မျာ်း

လုံပ်္ပဆာငပ်န ည ပ်္ပရာဂျက်မျာ်းကိုံပထာက်ပ္  ပပ္်း ခင််းန င  ်

Voluntas လှုပ်္ရ ာ်းမှုမျာ်း ကျယ ်ပ္န  လ်ာပစရန ် ပ္ညပ်္ ိုံ   

ဝနထ်မ််းမျာ်း ပိ္ုံ  ပဆာင ် ခင််းလည််း ပဆာငရွ်က်ပ္ေါ ည။် 
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北海道・東北ブロック 

北海道支部  〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 16-1-20 北海道勤労文化会館 5F  

青森県支部 〒030-0822 青森県青森市中央 1-1-29 青森日商連中央ビル 3Ｆ 

岩手県支部 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 1-3-6 農林会館９F ４号室 

宮城県支部  〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-12-7 ハーネル仙台７Ｆ 

秋田県支部  〒010-0001 秋田県秋田市中通 6-7-36 フォーラムアキタ１Ｆ 

山形県支部  〒990-0044 山形県山形市木の実町 12-37 大手門パルズ 5Ｆ 

福島県支部  〒960-8105 福島県福島市仲間町 4-8 ラコパふくしま 4F 

関東ブロック 

茨城県支部  〒310-0022 茨城県水戸市梅香 2-1-39 茨城県労働福祉会館３Ｆ 

栃木県支部  〒320-0052 栃木県宇都宮市中戸祭町 821 栃木県労働者福祉センター４Ｆ 

群馬県支部  〒379-2166 群馬県前橋市野中町 361-2 群馬県勤労福祉センター３Ｆ 

埼玉県支部  〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町 7-5-19 あけぼのビル（全電通埼玉会館）４Ｆ 

千葉県支部  〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-24-14 ＳＥＡ ＳＣＡＰＥ千葉みなと ３Ｆ－２Ｂ 

東京都支部  〒105-0014 東京都港区芝 2-20-12 友愛会館 14Ｆ 

三多摩地区事務所  〒190-0023 東京都立川市柴崎町３－８－１ ＮＡＣビル７Ｆ 

山梨県支部  〒400-0027 山梨県甲府市富士見 1-12-12 小泉ビル 1Ｆ 

神奈川県支部  〒235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原 1-1-17 神奈川県労働文化センター2Ｆ 

北陸ブロック 

新潟県支部  〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 1-3-30 万代シテイホテルビル 3 階 

富山県支部  〒930-0857 富山県富山市奥田新町 8-1 ボルファートとやま７Ｆ 

石川県支部  〒921-8027 石川県金沢市神田 2-3-13 

福井県支部  〒918-8231 福井県福井市問屋町 1-35 ユニオンプラザ福井(福井県労働福祉会館)1F 

東海ブロック 

長野県支部  〒380-0921 長野県長野市栗田 1020-1 ステラビル３Ｆ 

岐阜県支部  〒500-8185 岐阜県岐阜市元町 5-10 メゾン橋武１Ｆ 

静岡県支部  〒420-0823 静岡県静岡市葵区春日 2-3-22 

浜松地区事務所  〒435-0048 静岡県浜松市東区上西町 1270 

愛知県支部  〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 3-9-12 

尾張地区事務所  〒491-0838 愛知県一宮市猿海道 1-1-14 全労済一宮会館３Ｆ 

三重県支部  〒514-0007 三重県津市大谷町 257 

近畿ブロック 

滋賀県支部  〒520-0802 滋賀県大津市馬場 3-13-28 

京都府支部  〒604-8854 京都府京都市中京区壬生仙念町 30-2 ラボール京都６Ｆ 

大阪府支部  〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 4-2-27 ゼンセン関西会館 2Ｆ 

阪南地区事務所  〒597-0083 大阪府貝塚市海塚 164-4 

船場地区事務所  〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町 4-7-4 南星瓦町ビル 503 

兵庫県支部  〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 5-9-3 兵庫勤労文化会館３Ｆ 

西脇地区事務所  〒677-0052 兵庫県西脇市和田町 634-90 

 
UAZENSEN ဂ္ ပန်န ိုငင်စံီရငစ်ို အသုီံးသုီံးတွေငရှ် ရသာရံို ုံးခွေွဲမ ာုံးလ ပ်စာ 
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奈良県支部  〒630-8115 奈良県奈良市大宮町 4-286-1 ハイツ大宮通り 201 

和歌山県支部  〒640-8395 和歌山県和歌山市畑屋敷中ノ丁 5 和綿ビル 3F 

中国ブロック 

鳥取県支部  〒680-0847 鳥取県鳥取市天神町 30-5 鳥取県労働会館３Ｆ 

島根県支部  〒690-0007 島根県松江市御手船場町 557-7 労働会館３Ｆ 

岡山県支部  〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井 2-3-8 商工ビル２Ｆ 

児島地区事務所  〒711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町 1959-1 サザン・ベル 105 

広島県支部  〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 1-17 広島労働会館「ワークピア広島」２Ｆ 

福山地区事務所  〒721-8588 広島県福山市南蔵王町 4-5-18（一社）福山労働会館 3F 

山口県支部  〒745-0047 山口県周南市入船町１番８号 シャルル伍番館２０１ 

四国ブロック 

徳島県支部  〒770-0942 徳島県徳島市昭和町 3-35-1 労働福祉会館６Ｆ 

香川県支部  〒760-0023 香川県高松市寿町 2-2-10 高松寿町プライムビル 208 

高知県支部  〒780-0870 高知県高知市本町 4-1-32 こうち勤労センタービル５Ｆ 

愛媛県支部  〒790-0066 愛媛県松山市宮田町 132 愛媛県勤労会館３Ｆ 

九州ブロック 

福岡県支部  〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-3-16 グラフィックメゾン舞鶴ビル 2 階 

佐賀県支部  〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町 6-7 第一内田ビル６Ｆ 

長崎県支部  〒854-0014 長崎県諫早市東小路町 10-23 執行第二ビル３階 

熊本県支部  〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺 1 丁目 17-９ 熊本県労働者福祉会館２階 

大分県支部  〒870-0035 大分県大分市中央町 4-2-5 大分県労働福祉会館 6Ｆ 

宮崎県支部  〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町 3-9 労働福祉会館４Ｆ 

県北地区事務所  〒882-0813 宮崎県延岡市東本小路 132-23 県北労働福祉会館２Ｆ 

鹿児島県支部  〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 5-6 鹿児島県プロパンガス会館 407 

沖縄県支部  〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客 2-18-5 GK ビル 202 

 

 

 

 

 

 

 

တရာုံးဝငအ်မည ် ：全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟 

အတ ိုခ ျုပ်အမည ် ：UA ゼンセン 

          အဂ္ဂလ ပ်  : The Japanese Federation of Textile,Chemical,Food,Commercial,Service  

and General Workers`Unions 

〒102-8273 Tokyo, Chiyoda City, Kudanminami , 4 Chome-8-16 

TEL:03-3288-3737 FAX:03-3288-7174 

 

◇ UA ゼンセンホームページ 

https://uazensen.jp 

  
UA ゼンセン 検索 

tel:03-3288-3737

