General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
The ”Agreement” between you (“Supplier”) and the ordering
Unilever group company (“Buyer”) (collectively “parties”)
comprises: these terms (“Terms”) or Unilever Purchasing
Agreement or other Unilever contract; any and all relevant
purchase orders requesting or specifying a supply of services
or products (“PO”); and supporting terms such as statements
of work (SOWs), project work order (PWO) and Commercial
Terms Contracts (“CTC”). CTCs may include: central CTCs
agreed between a Unilever group company (“UGC”) and a
Supplier group company each acting as a supply chain hub;
local CTCs agreed between a Buyer and a Supplier; and
Unilever Purchasing Contracts (“UPC”). It is agreed by the
parties that any terms and conditions other than the
Agreement which attempt to add or to vary the Agreement
have no force or effect unless expressly agreed by both
parties. If there is conflict between parts of the Agreement,
the terms in any central CTC will take precedence, followed
by any other CTC, these Terms and finally any PO.

ဤသေဘာတူစ ာခပ္ တြ
်ဳ င္ ေင္
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(“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ) း းင္း

မ ာယူေည္း

Unilever

အုတ စုကုမ ၸဏီ (“၀ယသ ူ”) တတြဲဖ က္၍ (“စာခတ္်ဳ ၀ ငား”)ၾကားရွိ စည္းးမ ဥ္းးမ ား (“စည္းးမဥ္းးမား”)
(ေွို႕ ) Unilever ၏ ၀ယယူး ခင္းးစာခတ္်ဳ (ေွို႕ ) အ ခားသးော Unilever၏ ကန္ထရကစ
ွို ာခတ္၊်ဳ ၀န္သးဆာငႈမား
(ေွို႕ )

ထုတက ုန္ားသးတးသေင္းးမႈ

သးမတၱၱောရပ္ခံထ ောျားသည္ၱ

တစခုကွို

သအေးစွိတ ္

ကစပ္ ္ဆၱသော၀ယယ ူမႈ

သးဖား္း တထားၿတီး

အမွောလႊၱောအောျားလံုျား

(“PO”)

(ေွို႕)
း းင္း

လုပ္ ်ငန်ျား ၏ထုတ ်ခပ္န်ြျက်မျောျား (SOWs)၊ လုပ္ ်ငန်ျား စီမ ံြျက်အမိန် (PWO) နှင် သအထာကအ ကူး တ်ဳသးော
ကုန္စညကူးေန္းး သးရာင္းး၀ယ ႈဆွိုငရာ ကန္ထရွိုက စာခတ်ဳ ား၏ စည္းးမဥ္းးမ ား (“CTC”) မ ားတါ၀ငပါေည္။ CTC
မ ားထြဲသတင္

အုတ စုကုမ ၸဏီ

Unilever

တစၥည္းးသးတးသေင္းးမႈ

း းင္း

(“UGC”)

အဖဖြဲ႕ အုတ စု

တစ္ဦး ခင္းးသအန းင္း

အ ဖစ္

သးဆာင္ငရက ္သးသနော

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေည္းကုမ ၸဏီ အုတ စုတွို႕ အၾကား သေဘာတူထ ားေည္းဗဟွို CTC မ ား
“၀ယသ ူ” း းင္း “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” တွို႕အၾကား တစ္ဦး ခင္းး သေဘာတူထားမႈမ ား းင္း
Unilever၏ ၀ယယ ူး ခင္းးစာခတ္်ဳ ၊ Unilever၏ ကန္ထရွိုက စာခတ်ဳ ား တါ၀ငပါေည္။ စာခတ္်ဴ ၀ င္ း းစဘက စလ ုး၏
သေဘာတူညီမ ႈ မ တလြဲ၍ သေဘာတူစ ာခတက်ဳ ွို

ထတ း ဖည္းသေင္းးရန္

(ေွို႕ ) သးး တာင္းးလြဲ

ရ န္ႀက းစားေည္
ွိ ်ဳ
း စည္းးမ ဥ္းး စည္းးကမ္းးမ ား း းင္း အငအား မညသညကွိုမဆွို အက း ွိ ေက္
်ဳ
သးရာကႈ
ရွိမ ညဟုတ ္

သးၾကာင္းးကွို

သအလးအနကထ ား

သေဘာတူၾကတါေည္။

အကယ္၍

သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ ၏ အစွိတအ တွိုင္းးမ ားၾကားသတင္ မတူတကြဲး တားမႈမ ားရွိတါက ဗဟွို CTC သတငပါေည္း
မညသည္း စည္းးမ ဥ္းးမ ား မဆွို းင္း အ ခားသးော CTC စည္းးမဥ္းးမ ား းင္း အ ခား မညသည္း ၀ယယူမႈ
အမ ာလႊးာ ((PO) ကမဆွို သးက ား္လ ႊးားး အ းွိးုငယ ူ သေားမည္ း ဖစသ ည္။
1.

Supply of Products and/ or Services

1.1. The Supplier shall supply to the Buyer, the products
(“Products”) and/ or services (“Services”) (together
“Products/ Services”) in accordance with the Agreement and
with the skill, care, prudence and foresight of a diligent
supplier of such Products/ Services.

၁။
၁-၁။

ထုတ္ကုန္မ်ားေးပ်ားသြင္း်ားး ခင္း်ားး းင္း/ြု႕ ၀န္ေးဆမငႈမ္မ်ား
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ ၀ယယ ူေူအား ထုတက ုန္ား (“ထုတက ုန္ား”)

၀န္သးဆာငႈမ ား

(“၀န္သးဆာငႈမ ား”)၊

သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ း းင္းအညီ
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ၏

း းငး္/ ေွို႕

(“ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမ ား”

အဆွိုတ ါထုတက ုန္ား/
စဥ္းးစားဥာဏရွိမ
ရ ႈ၊

၀န္သးဆာငႈမ ားကွို

အတူတသကကွိ)ု
ထက္း မက္သးော

ႀကွိတင္
်ဳ သးမ ား္း မငြတ ႈ၊

အထူး ဂရုစွိက
ု ႈ

စေညြွို႔ းင္းအညီ သးထာကပသးတးရမည္။
1.2. Any items, services, functions or responsibilities not
specifically described in the Agreement and which are
reasonably necessary for the proper supply of the Products/
Services are deemed to be included within the scope of the
Products/ Services to be delivered for the Price.

၁-၂။ အျြောျားဆၱသောစည္ၱျားမ်ဥ္ၱျားမ်ောျား၊

၀န္ဆၱ ောငမႈ မ်ောျား၊

လႈပ္ြ္ောျားဆၱ ောင္ငြက မႈ မ်ောျား

(သို႕)

တော၀နြိမ
်ဳ ဆအသျားစိတ ္ ဆမဖောၱ္ၱျပ္ထောျားဆၱသောၱ္လ ည္းး မွနက နြိဆက်သော
္ ႈမ်ောျားကို ဤဆသဘောတူစ ောြ်ပ္ ပ္ြင္
ထုတက ုနမ်ောျား (သို႔)

၀န္ဆၱ ောငမႈ မ်ောျားအတတက္ သင္ၱတင္ၱသးလ်ောကပတ ္

ဆၱစ်ျား ႈန္ၱျားအတတက္

လက္ဆၱရောက္ ဆၱပ္ျားအပ္ြမ ည္ၱ

ဆၱသော

လိုအပ္မႈ မ်ောျားက ို

ထုတက ုနမ်ောျား/ ၀န္ဆၱ ောငမႈ မ်ောျား၏

အတိုင္ၱျားအတောတတင္ ပ္ါ၀ငသ ည္ဟု မွတယူရမည္ၱျဖစသည္။
1.3. The Supplier shall comply with all written policies
(whether presented electronically or otherwise),
recommendations and requirements and reasonable
instructions of the Buyer provided from time to time. The
Supplier shall at all times comply with Buyer’s quality
assurance requirements and shall remain responsible for
quality assurance with respect to all Products/ Services.

၁-၃။ ပ္စၥည္ၱျားဆၱပ္ျားတသင္ၱျားသူသည္
အျြောျားဆၱသော

(အီလ ဆကေ ရောနစနည္ၱျား ၱျဖင္ၱဆၱသောၱ္လ ည္ၱျားဆၱကောင္ၱျား၊

နည္ၱျားလမ္ၱျားမ်ောျားၱျဖင္ၱဆၱသောၱ္လ ည္ၱျားဆၱကောင္ၱျား)

ဆၱရျားသောျားထောျား

စည္ၱျားမ်ဥ္ၱျားမူ၀ ါဒမ်ောျား၊ သးထာကခအႀက း တ်ဳခကား၊ လွိုအတခကား၊ ၱ ၱွင္ၱ “၀ယသ ူ” ၏ လွိုအတခကအရ
အားလ းုးးသးော ထုတက ုန္ား၊ ၀န္သးဆာငႈမ ား၏ အရသညအသေး ထွိန္းးေွိမ ္းးမႈ၏ တာ၀န္ရရွိမႈမား း းင္း
အခါအားသးလ ား္စစာ

ထုတ ္း တန္ထားသးော

အားလ းုးးသးော

ညႊန္ၾက ားခက ား၊

သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္သးော ၱ းႊန္ၾက ားခက ားကွို လွိကန
ု ာရမည္။
1.4. Upon expiry or termination of the Agreement (in whole
or in part) for any reason the Supplier shall (a) provide such
reasonable transfer assistance to a new supplier in respect
of the Products/ Services as the Buyer may require to
minimise any disruption and ensure continuity of the Buyer’s
business and (b) the Supplier shall cease to use for any
purpose, and shall deliver to the Buyer, in the Buyer’s
chosen format, on media free of viruses, within 5 days of
expiry or termination, any work product (whether or not in
final form) purchased by the Buyer. On termination,
supplier undertakes to return or securely delete or destroy
Buyer’s personal data, Confidential Information and/or
commercial data.

၁-၄။ သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ (တစခုလ်ဳး (ေွို႕ ) တစစွိတြ စပွိုင္းး)ကွို ေကြ မ္းး ကုန္ ုး ေည္းအခါ (ေွို႕)
ရ တ ွိုင္းးေည္းအခါသတင္ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္- (က) “ ၀ယသ ူ” ၏ လုတ ငန္းးကွို မညသည္း
တ က ီယ ွိုသယင္းးမႈမားကုးွိမ ဆွို သးလ ာတါးသးစရန္း းင္း သးေခာသးစရန္
လွိုအတ ည္း

ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမ ား းင္း

တတသ က္၍

“ ၀ယသ ူ” သအန းင္း

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူအေစအား

အဆွိုတ ါသးၾကာင္းး က းေင
ွိ ်ဳ း္သးော လႊးြဲသးး တာင္းးမႈကွို သအထာကအ ကူသးတးရန္။ (ခ) သေဘာတူ
စာခတ္်ဳ ၏ ရ တ ွိုင္းးလွိုက ္သးောအတွိုင္းးး းင္း ဆကစတ ္သးောထုတက ုန္ အလုပ္ တြ ငသာ အေုး ခေည္း
ဤစည္းးကမ္းးခက္၏ တစစွိတြ စပွိုင္းး ရ တ ွိုင္းးေည္းကွိစ ၥသတင္ “၀ယသ ူ”

၀ယယ ူထားေည္း

(သးနာက ုး တ ုစ းငး္း ဖစ္သးစ (ေွို႕ ) မ ဖစ္သးစ) မညသည္းထုတက ုန္ အလုတ က ွိုငဆွို ေကြ မ္းးကုန္ုးၿတီး
(ေွို႕ ) ရ တ ွိုင္းးၿတီး သးနာက္ (၅) ရက္ အသတင္းးသတင္ ဗွိုင္းးရတ္စွိုးမႊးားးမ ား ကင္းးစငသ ည္း
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မီဒီယ ား ဖင္း “ ၀ယသ ူ” သးင္ရးခယထ ားေည္း ေတ ရတ ပုစ သတင္ မညသည္း ရည္ညရယ ခက ႈ အသတကဆွို
အေုး း တ်ဳရန္ရ တြန္႕ မႈကွိုး တ်ဳလ ုတၿတ ီး “၀ယသ ူ”အား လက္သးရာကအ တ္း းး သးတးရတါမည္။
1.5. In case of partial termination this provision shall apply
only to the work product relating to the terminated part of
the Agreement.

၁-၅။

2.

၂။

Ordering

2.1. The Supplier shall be deemed to have accepted a PO on
receipt unless it gives written notice within 3 days of receipt
if the PO does not conform to any relevant CTC. The Buyer
may cancel a rejected PO in whole or in part.

တစိတ ်တ ပ္ိုင်ျား ရပ္်

အပ္ိုင်ျား မျောျားကို ရပ္်

၂-၁။

ိုင်ခြင်ျား နှင်

ိုင်ျား သည် ကိစ စတ ွင်လ ည်ျား ဤသတ်မ ှတ ်ြျက်မ ျောျားသည် စောြျုပ္်၏
က်စပ္်လက်နောရမည်
ို
ခဖစ်သည်။

မမယူး ခင္း်ား
ဆကစတ ္သးော မညသည္းCTC း းင္းမ မကွိုကည ီေည္း အမ ာစာ(PO) ကွို လကခရရွိတ ါက ရရွိၿတီး

(၃)ရက္ အသတင္းးသတင္ စား ဖငး္သးရးေားထားသးော ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိ
မရရွိခြဲတါက

လကခရရွိခပ္ န္ြွိ င္

ကွို

(PO)

သးတးစာကွို သးတးတွို႕မႈ
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူက

လကခၿတီး း ဖစ္သးၾကာင္းးမ တယူတါမည္။ ၀ယသ ူေည္ ကုန္အမာစာ (PO) တစခုလ းုးးကွို း ဖစ္သးစ (ေွိ႔)
ု
တစွိတြ တွိုင္းးကွို း ဖစ္သးစ တယဖက္ကခင္း ရွိေည္။
2.2. If any PO is sent by electronic communication,
Unilever's E-Commerce Terms and Conditions available at
www.unileversuppliers.com shall also apply.

၂-၂။ အကယ္၍ မညသည္း PO ကွိုမ ဆွို အီလ သကထ ရာနစ ည္ကသယ ႈး ဖင္း သးတးတွို႕ ခြဲတါက www.unilever

2.3. Where any correspondence (including emails and CTCs)
specifies a volume of Products/ Services to be purchased by
the Buyer, such volumes shall be non-binding estimates
only, to the Buyer, and shall be without prejudice to the
volumes actually purchased under the Agreement, unless
expressly stated as binding in the CTC.

၂-၃။

suppliers.com သတင္ ရရွိ းွိးုင္သးော Unilever၏ E. Commerce စည္းးမ ဥ္းးစည္းးကမ္းးမားကွို
အေုး း တ်ဳ လွိုက နာရတါမည္။
မညသည္း စာသးတးစာယူ ကွိစၥကွိုမဆွို (အီးသးမးလား းင္း CTC မားအတါအ၀င္) “၀ယသူ”

သအန းင္း

၀ယယ ူရမည္း

သးဖား္း သတတးထားေည္း

ထုတက ုန္ား/
ကွိစ ၥသတင္

ခန္႕ မ န္းးမႈမ ား ေား ဖစၿတ ီး ၊ CTC

၀န္သးဆာငႈမ ား၏
“၀ယသ ူ” အား

သတင္

တမာဏကွို

သအေးစွိတ္

ခည္သးး းးာင္း ခင္းးမ တ်ဳသးော

သအလးအနကအ ားး ဖင္း ခည္သးး းးာငႈရွိ

ေညဟု

သးဖား္း တထားး ခင္းးမ တလြဲ၍ ဤသေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ အမ န္ြ ကယ္၀ ယယ ူေည္း တမာဏမ ားေည္
ဦး စားသးတးမႈသတင္ မတါ၀ငပါ။
2.4. The Buyer may forward regular forecasts of
requirements to the Supplier. Such forecasts are nonbinding estimates only and are only intended to assist the
Supplier in scheduling its production and delivery of
Products or provision of Services and they are without
prejudice to the volumes actually purchased under the
Agreement.

၂-၄။

၀ယသ ူေည္ တ ုမ န္္ ွိုအတခက ား၏ ႀကွိတင
်ဳ န
ရ ္းးဆမႈမားကွို တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူအား

ဆက္ က္ သးတးတွို႕ နွိငသ ည္။ ထွိုက ြဲေွို႕ ႀကွိတင
်ဳ ရန္းးဆမႈ မ ားေည္ ခသးး
ီ
းးာင္း ခင္းးမရွိသးော
ခန္႕ မ န္းးသတကခကႈမ ားော

း ဖစၿတ ီး ၊

၄င္းးတွို႕ ေည္

တစၥည္းး

၄င္းး၏ထုတ္ ုတ ႈကွို အစီအစဥ္သးရးတဆြဲရာသတင္ သအထာကအ ကူ
လက္သးရာက္သးတးတွို႕ ခင္းး
ရည္ညရယ ္း ခင္းးး ဖစပါေည္။

(ေွို႕ )

သးတးသေင္းးေူအား

သးတးရန္း းင္း

ထုတက ုန္ားကွို

၀န္သးဆာငႈမ ား၏

စည္းးကမ္းးမ ားအသတကသာ

ဤသေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ အမ န္ြက ယ္

၀ယယ ူသးော တမာဏမ ားကွို

ဦး စားသးတးး ခင္းးသတင္ မတါ၀ငပါ။
3.

Delivery, Non-Performance & Indemnity

3.1. Without prejudice to any rights of the Buyer, the
Supplier shall immediately give notice to the Buyer if it
becomes aware or anticipates: (a) it will be unable to supply
any Products/ Services at the agreed time; (b) the Products/
Services do not comply with the Agreement; or (c) any
matter which may result in a potential safety risk to
consumers arising from the Products/ Services (whether
such risk arises as a result of non–conforming Products or
otherwise).

၃။ လက္ေးရမက္ေးပ်ားပု႕မႈ၊ ပ္က္ကကက ႈ၊ ပ္က်ားမႈက
္စ
ုေးပ်ား ေးလ္မး္း ခင္း်ား
၃-၁။

၀ယသ ူ၏ မညသည္းလုတ ပွိုင္ငခင္းကွိုမ ဦး စားသမတးဘြဲ းင္း တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူ ေည္

သးအာကပါတွို႕ ကွို

ေတွိး တ်ဳမ ွိၿ တီး သတက မွိေည္းအခါသတင္

“၀ယသ ူ”အား

ခကခင္းးအေွိသးတး

မညသည္းထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားကွိုမ ဆွို သေဘာတူညီ

ထားေည္းအခပ္ န္ြွိ င္

သအၾကာင္းးၾကားရမည္။
(က)

သးတးသေင္းးး ခင္းး မ တ်ဳ းွိးုင္သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး
(ခ)

ထုတက ုန္/ ၀န္သးဆာငႈမ ားေည္

သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ း းင္း

မကုးွိကည ီလင္

သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး
(ဂ)

ထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားသးၾကာင္း
ႀကီး မားသးော

သးဘးအ ၱရာယ္

သးတၚသထက္ ာေည္း ေုး ဖစြဲေူမ ား အား
း ဖစ္သးတသၚစန္ွိုင္သးော

မညသည္း

သအၾကာင္းးအရာမဆွို း ဖင္စပာခြဲလ င္ (အဆွိုတ ါကြဲေွိုသ႕ော စစန္းးစားရမႈေည္
ထုတက ုန္ား းင္း မကွိုကည ီး ခင္းး (ေွို႕) အ ခား နည္းးလမ္းးသးၾကာင္းး ဖစပါက)
3.2. If any Products/ Services do not comply with the
Agreement, or are not provided in full within the agreed
time the Buyer may, at its discretion reject the nonconforming or late Products/ Services and/or require the
Supplier to re-supply non-conforming Products/ Services at
the Supplier’s expense or terminate the PO in whole or in

၃-၂။

အကယ္၍ ထုတက ုန္/၀န္သးဆာငႈေည္ သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ း းင္း ကွိုကည ီမႈ မရွိလ င္ (ေွိ႕)
ု

သေဘာတူထ ားေည္း အခန္အွိ သတင္းးသတင္ အ တည္းအ၀ သးတးသေင္းးန္ွိုင္း ခင္းး မ တ်ဳလင္ ၀ယသ ူေည္
၄င္းးတစ္ဦး တည္းး၏
၀န္သးဆာငႈမ ားကွို

ဆုး း ဖတခက္း ဖင္း ကွိုကည ီး ခင္းး

တယခသေားမည္း ဖစၿတီး းင္း

(ေွို႕ )
/ေွို႕

သးနာသကက ော

ထုတက ုန္ား/

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူအား

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
part. These rights to reject and/or require re-supply or
terminate shall not affect any other remedy to which the
Buyer may be entitled, including without limitation,
reimbursement by Supplier for incremental costs incurred
relating to procurement of replacement Products/Services.

Version March 2021

ကွိုကည ီမ ႈမရွိေည္း ထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားကွို တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ၏ ကုန္ကစရွိတ ား းင္း
း တန္္ ည္သးတးသေင္းးသးစ ခင္းး (ေွို႕ ) ၀ယယ ူမႈ အမ ာလႊးာ(PO) တစခုလ ုး (ေွို႕ ) တစစွိတြ စပွိုင္းးကွို
ရ တ ွိုင္းးသေားမည္

း ဖစပါေည္။ ဤကြဲေွို႕ တယဖက ရ်ဳ းင္႕ /ေွို႕ း တန္္ည္သးတးသေင္းးရန္ (ေွိ႕)
ု

ရ တ ွိုင္းးရန္ လုတ ပွိုင္ငခင္းမ ားေည္ “ ၀ယသူ” သအန းင္း ရတွိုင္ငခင္းရွိသးော အ ခားမညသည္း ကုစ ားမႈ
သအတၚသတငညရ

အက းေက္
ွိ ်ဳ သးရာက ႈရရွိမည္

မဟုတသ ကြဲေွို႔

အကန္႕ အေတ တါရွိဘြဲ

တွိုး း မ င္းလာေည္း ထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားကွို ရယူရာသတင္ အစားထွိုး
အ ခားဆကစတ ္သးော

အဖွိုး အခမ ားကွို

သးတးရမညား းင္း

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူက

း တန္္ ညညခြဲ

သးသ၀တးရျ ခင္းးတွို႕ အတါအ၀င္ း ဖစပါေည္။
3.3. If there is (i) any matter which may result in a safety
risk to consumers arising from the Product / Services or (ii) a
voluntary or mandated recall, withdrawal or similar measure
(“Recall”) of any of the Products, the Supplier shall:

၃-၃။

အကယ္၍ (၁) ထုတကုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားမ သးတၚသထက္ာေည္း ေုးဖစြဲေူမား သအန းင္း

သးဘးအ ၱရာယ္း ဖစ္သးတသၚစ းွိးုင္သးော

သအၾကာင္းးတစစးု

အရာရွိလ ာလ င္

(၂)

အလွိုသအလ ာက္ (ေွို႔) မ ဖသစ န္ တန္္ ည္သးခၚဆွိုရမည္း (ေွို႕ ) ရုတသ ွိမ ္းးရမည္း အလားတူကြဲေွိ႔
ု
သအရးယူသးဆာင္ငရက ရမ ည္း

(း တန္္ ည္

သးခၚဆွိုမ ႈ)

ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမားရွိလာတါက

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ (a) provide reasonable assistance to the Buyer in
developing and implementing a strategy;

(က) ၀ယသ ူအား သးၾကာငကးေင
ွိ ်ဳ း္ေည္း သအထာကအ ကူ နည္းးဗဟာ
်ဴ
တစခုကွို ၀ယသ ူသအန းင္း

(b) where practicable and as soon as possible give the
Buyer advance notice and full details of any action it is
legally obliged to take including communicating with
any governmental body.

(ခ) လက္သးသတ႕က င္းေုး းွိးုငႈ းင္း ၀ယသ ူအား း ဖစ္း းွိးုငသမ အ မန္ုး ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိသးတးမႈ

သအကာငအထ ည္ သးဖား္ရာသတင္ သးထာကပသးတးရတါမည္။

ကွို၄င္းးသအန းင္း တရား၀င္း တ်ဳလ ုတရန္ တာ၀န္ရသးော
မညသည္း သအရးယူသးဆာင္ငရက ႈကွို
ရွိ
မဆွိုအတါအ၀င္ း းင္း အစုးွိးးရအဖဖြဲ႕ းင္း ဆည္ကသ ယ္ု တက ွိုငရာသတင္ သအေးစွိတားကွို
သးထာကပသးတးရတါမည္။

3.4. Except to the extent required to comply with any legal
obligation, no Supplier shall voluntarily initiate any Recall of
any Unilever products without the prior written consent of
Unilever, which consent shall not be unreasonably withheld.

၃-၄။

ကတွိက ၀တရရွိမႈ

မညသညကွိုမဆွို

လွိုက နာရ န္္ ွိုအတသည္း အတွိုင္းးအတာ မ တလြဲ၍

မညသည္းတစၥည္းး သးတးသေင္းးေူက ွိုမ ဆွို မွိမ ွိ သေဘား ဖင္း Unilever၏ ထုတက ုန္ား ထြဲမတစခုခုကွို
း တန္္ ညရယ ူး ခင္းးကွို Unilever ၏ စား ဖင္း သေဘာတူစခင္းး တ်ဳခက တါဘြဲ စတင္သးဆာင္ငရက ္း ခင္းး
မ တ်ဳရေလွို အဆွိုတ ါသေဘာတူ စခင္းး တ်ဳခကက ွိုလည္းး သးၾကာင္းးကးမေင္
ွိ ်ဳ းဘြဲ ဆွိုင္းးငမထားရ။

3.5. The Supplier shall be liable for, and shall indemnify,
defend and hold harmless all UGCs from and against, all
losses incurred or suffered as a result of Recall of a product
incorporating the Products to the extent that such Recall
arises as a result of the Products/ Services, except to the
extent that these situations arise due to the requirements of
the Specifications of the Products.

၃-၅။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

ထုတက ုန္ား၏ သအေးစွိတ ္

သးဖား္း တခက ား၊

လွိုအတခက ားသးၾကာင္း း ဖစ္သးတၚလာေည္း သအနအထား အတွိုင္းးအတာမ ား းင္း ထုတက ုန္ား
/၀န္သးဆာငႈမ ား၏

ရလသဒအန းင္း

း တန္သးတးရန္

အတွိုင္းးအတာအထွိ

ထုတက ုန္ား

တူး သးတါင္းးထားေည္း ယင္းးထုတက ု န္ြစ ခု၏ း တန္သးတးရန္ ရလသဒအန းင္း း ဖစ္သးတသၚော (ေွိ႕)
ု
ခစားသရောဆုး ရႈးးးမႈအားလ ုး း းင္းတတသ က္၍ တ ကစီး မႈကွို

သးတးသးလ ား္း ခင္းးတွို႔သတင္

UGCမ ား၏ ဆးုးးရႈးးးမႈကွို ကာသကယရန္ တာ၀န္ရေည္
။
ရွိ
3.6. The Supplier shall ensure it has, and shall for the
duration of the Agreement maintain in place, adequate
general liability insurance and as relevant, professional
liability, product liability and/or other insurance and shall
provide satisfactory evidence at the Buyer's request.

၃-၆။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

သးနေားတက ဖင္း

သေဘာတူစ ာခတသ်ဳ ကြ မ္းး

း တညစုလ ုသးလာက္သးော

ကာလအသတင္းးသတင္

သအသသထသထတာ၀န္ရရွိမ ႈ

အာမခမႈ းင္း

ကသြမ္းးက ငႈဆွိုငရာ တာ၀န္ရရွိမ ႈ ထုတက ု န္ ွိုငရာ တာ၀န္ရရွိမ ႈ းင္း/ေွို႕ အ ခားသးော

အာမခမ ားကွို

ထားသးတးရမည္း ဖစၿတီး “၀ယသ ူ” သးမတၱးာရတခ လာေည္းအခါ လကခန္ွိုင္သးော း းစသွိမ ္းစဖယ္
သအထာကအ ထားကွို တတွိုးသးတးရတါမည္။
၄။

ေးစ္်ား ႈန္း်ားး းင္းေးပ်ားေးခ္မႈ

4.1. The price for the Products/ Services shall be as set out
in the Agreement (“Price”) which Price includes all shipment
preparation and packaging cost but excludes VAT, sales tax
or equivalent unless set out in a breakdown of the Price and
agreed in writing.

၄-၁။

ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမ ား၏ သးစ း ႈန္းးမ ာ သေဘၤးာတငပွို႕မႈ ႀကွိတင္
်ဳ း တငငႈ းင္း

4.2. Invoices shall comply with the invoicing requirements
on www.unileversuppliers.com

၄-၂။

4.

Price and Payment

ထုတ ပွိုးမႈအဖွိုးအခမ ား တါ၀ငည္း ဖစၿတ ီး

VAT

သးရာင္းး/၀က္ယခန္

(ေွို႕ )

သးစ း ႈန္းးး းင္း

စား ဖင္းသးရးေား သေဘာတူထ ားသးော စာရင္းးသတင္ ေတ ရတ ္ သးဖား္း တထားေညြွို႕မတလြဲ၍
အ ခားမတါ၀ငပါ။
သးသစငတာင္းးခလႊးာမ ားေည္

လွိုအတခက ား းငး္ ကွိုကည ီရမည္။

www.unilever.suppliers.com

သတငပါရွိေည္း

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
4.3. Payment terms are 90 days from receipt of invoice or
receipt of Products/ Services if later, except as specified
otherwise in the PO or CTC or if restricted under mandatory
Applicable Laws. Where the day nominated or determined
for payment is not a day on which banks are open for
general business in the country in which the Buyer is located
(“Working Day”), then the day for payment shall be the first
Working Day after the day nominated or determined.

၄-၃။

သးသစငတးသးခမႈ

Version March 2021

စည္းးမ ဥ္းးမ ားးာမ သးသစငတာင္းးခလႊးာ

လကခရရွိမ ႈ (ေွို႕)

ထုတက ုန္ား /၀န္သးဆာငႈမ ား၊ လကခရရွိမ ႈ ရက္ (၉၀)း းင္း သးနာကပွိုင္းး၊ PO (ေွို႕ ) CTC ထြဲသတင္
အ ခားနည္းးလမ္းးအားး ဖင္း သးဖား္း တထားမႈ (ေွို႕ ) အေုး ခ းွိးုငသ ည္ မ ဖသစ န အေုး း တ်ဳရမည္
ဥသတဒအရတားး မစထားး ခင္းး

ယင္းးတွို႕ မ တလြဲ၍

သးတးသးခမႈအသတက္ သးဖား္း တထားသးော (ေွို႕ )
သးနထွိုငသ ည္း

း းွိးုငငသတင္

ရွိသးောဘဏားကွို

သးတးသးခ

သေားမည္

း ဖစသ ည္။

ဆုး း ဖတထ ားသးောသးန႕ေည္ “၀ယသူ”
သအသသထသထစီး စတားသးရးလုတငန္းးမ ားအသတက္

စဖင္းလ စသ ည္းသးန႕၊ သးသစငတးရန္သးန႔ရကသ ည္ လုတ ငန္းးလုတ ္သးဆာငသ ည္းသးန႔ရက္ (အလုတ္ ုတရက္)
မဟုတ တါက
ခြဲ
သးတးသးခမႈကွို အဆွိုတ ါ အလုတ ္ ုတရက ္၏ တထမဆးုးးသးန႔သတင္ ဆုး း ဖတထ ားေည္
အတွိုင္းး း တ်ဳလ ုပ္ တသားတါမည္။
5.

Warranties, Representations, Undertakings and
Indemnities

၅။ အမမခံး ခင္း်ားမ္မ်ား၊ က ုယ ္မ်ားး ပဳး ခင္း်ားမ္မ်ား၊ တ္မ၀နယ ူး ခင္း်ားမ္မ်ား းင္း ေးပ်ားေးလ္မး္း ခင္း်ားမ္မ်ား

The Supplier represents, warrants and undertakes to
the Buyer that:

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ “ ၀ယသ ူ” အား ကွိုယ စားး တ်ဳး ခင္းး၊ အာမခး ခင္းးး းင္း

5.1. it possesses the requisite skill, experience, knowledge,
personnel and facilities necessary to fulfill its obligations
under this Agreement. Supplier further possesses and/or is
in compliance with all necessary licences, intellectual
property (“IP”) rights, permits and approvals required to
execute, deliver and perform its obligations under this
Agreement.

တာ၀န္ယ ူး ခင္းးတွို႕ ကွို၅-၁။

၄င္းးသအန းင္း ဤသေဘာတူ စာခတ္်ဳ ၏ ကတွိက ၀တ ားကွို း ဖည္းဆည္းးသးတးရန္

ရည္ညရယ ခက္

တစစးုတ စရာအသတက္ လွိုအတ္သးော

ဗဟုေုတ မ ား း တည္းစ းုသးနရမည္။

စစမ္းးသးဆာငရည္၊

သအသတ႕အႀက းင္း

တစၸည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

ဤသေဘာတူစ ာခတအရ
်ဳ

ကတွိက ၀တ ားကွို သးဆာင္ငရက ရန္း းင္း/ေွို႕ တာ၀န္ရွိမ
ရ ႈမားကွို သအကာငအထ ည္ သးဖား္သးဆာငရန္
ထတ ၍ လွိုအတသ ည္း လွိုငစ ငအားလ ုး ၊ အေွိဥာဏပစ ၥည္းး မူတ ွိုင္ငခင္း (IP) လုတ ပွိုင္ငခင္းမ ား၊ တါမစ ား းင္း
ရယူထ ားရမည္။

5.2. at the time of provision, the Products/ Services shall,
where applicable, be (a) supplied or manufactured in
accordance with the specifications for such
Products/Services as approved or provided by Buyer
(“Specifications”), (b) of good quality, (c) free from any
defects, (d) fit for the purpose for which they are reasonably
expected to be used and (e) free from any liens, claims,
pledges or other encumbrances;

၅-၂။

သးဖား္း တထားသးော

အခန္ကွိ ာလအသတင္းး

ထုတက ုန္ား/

၀န္သးဆာငႈမ ားကွို

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ လုတ ္သးဆာငနုးွိး္ငသသမ ော (က) “ ၀ယသ ူ”က အတည္း တ်ဳထားသးော (ေွို႕ ) တ တွိုးသးတးထားသးော (“သအေးစွိတခကအလကား”)
၀န္သးဆာငႈမ ား/ထုတက ုန္ားအသတက္ သအေးစွိတ ္ အခကအ လက ား းင္းအညီ သးတးသေင္းး

(ေွို႕)

ထုတ္ ုတ္း ခင္းး၊
(ခ)

သးကာင္းးစမန္သးော အရသညအသေး၊

(ဂ)

အ တစအနာအဆာကင္းးစငႈ၊

(ဃ)

သးမ ာင္င္းထားေည္း

သးၾကာင္းးက းေင္
ွိ ်ဳ းမႈး ဖင္း ရည္ညရယ ခကအ သတက္ အေုး း တ်ဳရန္

ေငး္သးလ ား္မ ႈ းင္း
(င) သးတါင္း းး၊ အာမခထားမႈမား၊ သးတာင္းးခမႈမ ား၊ ကတွိက၀တထ ားမႈမ ား (ေွို႕ ) အ ခားသးော
တတသ က ႈမ ား ကင္းးစင္ငစား ဖင္း
သးထာကပသးတးသေင္းးရမည္။
5.3. the Products/ Services and their supply, sourcing,
manufacture, packaging, sale, delivery or the use by the
Buyer thereof shall not infringe the IP rights of any third
party. In the event of a third party claim for IP infringement
in breach of the Agreement, the Supplier shall be liable for,
and shall indemnify, defend and hold harmless all UGCs from
and against all losses incurred in connection with such claim;

၅-၃။

ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမ ား းင္း

၄င္းးတွို႕ ၏

သးတးသေင္းးး ခင္းး၊

တငရင္းးမ ား၊

ထုတ္ ုတ္း ခင္းး (ေွို႕ ) ထုတ ပွိုးး ခင္းး၊ သးရာင္းးခ ခင္းး၊ လက္သးရာက္သးတးတွို႕ ခင္းး (ေွို႕ ) ၀ယသူ၏
အေုး း တ်ဳး ခင္းးတွို႕ ေည္ တတွိယ တုဂ လ္
ွိ ်ဳ ၏ ဥာဏတစၥည္းးလုတုင္ငခ
ပွိ င္းမ ားကွို တုတ ခင္းး မ တ်ဳလုတရ။
ဥာဏတစၥည္းး ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈ၊ အတုအတ တ်ဳလုတ ႈအသတက္ တတွိယတုဂ လ
ွိ ်ဳ ရ သးတာင္းးဆွိုမ ႈး တ်ဳလ ုတသည္း
ကွိစ ၥမ်ောျားသတင္

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

တ ကစီး မႈကွိုသးတးသးလား္း ခင္းး၊

ဥသတဒအရ

ကာသကယ္း ခင္းးး းင္း

တာ၀န္ရရွိမ ည္

အဆွိုတ ါကြဲေွို႕

မ ား းင္းဆက္း စးယၿတ ီး ကုသန္ကော ဆုး ရႈးးးမႈအားလ ုးအသတက္

း ဖစသ ည္။
သးတာင္းးခမႈ

သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ UGC မ ားကွို

အ ၱရာယ ရွိသးစရတါ။
5.4. it shall and the applicable Products/ Services supplied
shall comply with all relevant laws, including but not limited
to governmental, legal, regulatory and professional
requirements (“Applicable Laws”) in force in the countries of
manufacture, supply and/or receipt of the Products/
Services and any countries of which it has been notified
where the Buyer will use the Products/Services or sell
products incorporating the Products and the Supplier shall
provide Buyer with the information reasonably required by
Buyer in order for Buyer to utilise the Products/ Services in

၅-၄။

၄င္းးသအန းင္း အားလ ုး သးော သးတးသေင္းးသးော ထုတက ုန္ား၊ ၀န္သးဆာငႈ မ ားေည္

ဆကစတ ္သးောဥသတဒ အားလ ုး းင္း ကွိုကည ီရမည္း ဖစၿတီး
စည္းးမ ဥ္းး

ကန္သတ ထားသးော

စည္းးကမ္းးထွိန္းးခတ္းးမႈ
်ဳ
းင္း ကသြမ္းးက ငႈဆွိုငရာ

အစွိုး ရ၏တရား၀င္

လွိုအတခက ား

း ဖစသ ည္း

(“အေုး ခ းွိးုင္သးောဥသတဒမ ား” )၊ ထုတကုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈ မ ားကွို လကခရယူသးော းွိးုငငမ ား းင္း
သးတါင္းးစည္းးထားေည္း ထုတက ုန္ားကွို ၀ယသ ူ သမ န၍ ထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားကွိုရယူး ခင္းး
(ေွို႕ )

သးရာင္းးခ ခင္းး တွို႕ ကွိုး တ်ဳလ ုတ သည္း မညသည္းး းွိးုငငမ ားသတငဆွို အက းေက္
ွိ ်ဳ သးရာကႈ

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
compliance with Applicable Laws.

Version March 2021

ရွိသးော ဥသတဒမ ား းင္း ကွိုကည ီရမည္း ဖစၿတ ီး “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ “ ၀ယသ ူ” အား
အေုး ခ းွိးုငသ ည္း ဥသတဒမ ား းင္းအညီ လုးွိက နာမႈး ဖင္း ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမားကွို “၀ယသူ”မ
အေုး း တ်ဳ းွိးုငရန္ သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္သးောအားး ဖင္႕ လွိုအတသ ည္း ေတင္းး အခကအ လကားကွို
တ တွိုး သးတးရတါမည္။

6.

Responsible Sourcing Policy and Anti-Bribery
Compliance

6.1. Supplier acknowledges that it has read the Unilever
Responsible Sourcing Policy (the “RSP”) and understands
that it replaces all previous supplier codes. Supplier agrees:
a) that all entities of the Supplier group will comply with the
Mandatory Requirements set out in the RSP (the
"Mandatory Requirements"); and

ရ
၆။ တ္မ၀န္ေးြမ
ရင္း်ားး မစ္ ုင္မ မူ၀ ါဒမ္မ်ား းင္း လမဘ္ေးပ်ားလမဘယ ူမႈ ဆန္႔ က္ငႈမ္မ်ားအမ်ား
လ ုက နမး ခင္း်ား
၆-၁။

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ Unilever ၏ တာ၀န္ရရွိသးော ရင္းးး မစ ွိုငရာ မူ၀ ါဒမား

(“RSP”)

ကွိုဖ တရႈ ၿတီးသးၾကာင္းး

း းင္း

၄င္းးေည္

ယခငပစ ၥည္းးသးတးသေင္းးမႈ

လ ႕၀
ွိ ်ဳ သကသ ကၤတအားလ ုး အစားထွိးမႈးု
ု
က ွို နားလညရမ ည္။
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူက သေဘာတူေညရာ (က)

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”

အုတ စု

အားလ ုး ေည္

ထြဲသတင္

RSP

ေတတ္
ရ

b) to take at its own cost any action reasonably required by
Unilever to:

သးဖား္း တထားသးော မ ဖသစ န လွိအတခ
ု က ားကွို (မ ဖသစ နလွိအတခ
ု က ား) လွိကနာသးၾကာင္
ု
းး း းင္း

(i) verify compliance by all entities of the Supplier group with
the Mandatory Requirements; and
(ii) rectify any non-compliance by an entity of the Supplier
group within the timeframe stipulated by Unilever.

မညသည္းး္သအရးယူသးဆာင္ငရက ႈကွိုမ ဆွို၄င္းး၏ အဖွိးအခ
ု
ဖင္း လုတ ္သးဆာငရန္၊

(ခ)

(၁)

၏

Unilever

သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္စစာ

လွိုအတခက ားး ဖစသည္း

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူအုတ စု၏ ရရွိထ ားသးော အရာအားလ ုး ကွို လွိုက နာမႈရွိ/ မရွိကွို

မ န္ကန္သးၾကာင္းး အတည္း တ်ဳရန္း းင္း
(၂) တစၥည္ၱျားဆၱပ္ျားတသင္ၱျားသူအုပ္ စု၏

လွိုက နာမႈမရွိသးော မညသညကွို မဆွို Unilever သမ န၍

ေတ ရတ ္သးဖား္း တထားေည္း အခန္အွိ သတင္းးသတင္ မ ားသယင္းးမႈကွို း တန္္ ည္း တင္သးတးရန္ သေဘာတူ
တါေည္။
6.2. Consistent with its undertakings under 6.1 above,
Supplier undertakes that:

၆-၂။ အထကအ ပုဒ္ ၆-၁ အရ တ္မ၀နယ ူမႈမ္မ်ားက ု တ္ြမတ္တ ည္း်ား ရေးစမႈ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”
ကတာ၀န္ ယူေညရာ

(a) to the best of its knowledge (reasonable enquiries having
been conducted by the Supplier),at the date of entering into
force of this Agreement, neither it, nor its directors, officers
or employees, have directly or indirectly, paid, promised or
offered to pay, authorised the payment of, or accepted any
undue money or other advantage of any kind in any way
connected with the Supplier’s relationship with Unilever
under this Agreement or otherwise;

(က)

(b) neither it, nor its directors, officers or employees, will
violate any applicable anti-bribery laws or standards.
Specifically, Supplier agrees that it will not, directly or
indirectly, pay, promise or offer to pay, accept or authorise
the payment of any undue money or other advantage to a
public official or representative of a State-owned enterprise,
or to any person or entity in connection with the improper
performance of any public or business function or
activity. In addition, no payment shall be made to anyone
for any reason on behalf of or for the benefit of Unilever
which is not properly and accurately recorded in the
Supplier's books and records, including amount, purpose
and recipient, all of which shall be maintained with
supporting documentation;

ကမ္းးလ မ္းးး ခင္းး၊ သးတးသးခမႈ (ေွို႕ ) လကခမႈကွို မညသည္းသအၾကာင္းး သးၾကာင္းးန္င္းမ

(c) it shall not and shall not authorize its subcontractors,
agents or other third parties to request, agree to receive or
accept a financial or other advantage where, in anticipation
of or in consequence thereof, a relevant function or activity
is or may be performed improperly;
(d) it has taken and will continue to take reasonable
measures to prevent its subcontractors, agents or any other
third parties, subject to its control or determining influence,
from engaging in any conduct that would contravene (a), (b)
or (c) above.
Supplier acknowledges the importance that all entities of the
Supplier group comply with the Mandatory Requirements

သအကာင္းးစမန္ ုးသးော

ေွိက သြမ္းးထားမႈအရ (သးၾကာင္းးက းေင္
ွိ ်ဳ းသးော

သးမးး မန္းးစ ုစ မ္းးမႈမ ားကွို “တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူ” က း တ်ဳလ ုတ ၿတီ
ခြဲ း ) ဤသေဘာတူစ ာခတက်ဳ ွို
ခတ်ဳ ွိုေည္းသးန႕သတင္ ည္းးသးကာင္းး၊ ၄င္းး၏ဒါရွိုကြ ာမ ား၊ အရာရွိမ ား (ေွို႕ ) အလုတ သမ ားမ ားေည္
တွိုက ရွိုက္

(ေွို႕ )

သေယ္၀ ွိုက ္သးောအားး ဖင္း

သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ

(ေွို႕ )

အ ခားသးော

နည္းးလမ္းးအားး ဖင္း Unilever း းင္း “ တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူ” း းင္းစတ္ ဥ္းးသးော
မညသည္းနည္းးလမ္းးအားး ဖင္းမဆွို ဆက္း စးယ ႈသတင္သးတးသးခ ခင္းး (ေွို႕ )

သးတးသးခရန္

ရယူရန္ထွိုကသ ည္းသးစင (ေွို႕ ) အ ခားသးောအစခင္းသအရးကွို မဆွို ဤသေဘာတူ စာခတ္်ဳ (ေွို႕)
အ ခားနည္းးလမ္းးအရ Unilever း းင္း

ဆက္း စးယ ႈ ရသ
ွိ းေား္လ ည္းး

သးတးသးခရန္

ကတွိမ တ်ဳရတါ။
(ခ)

၄င္းးသအန းင္း

အေုး ခ းွိးုင္သးော

၄င္းး၏ဒါရွိုကြ ာမ ား၊

မညသည္း

အရာရွိမ ား

(ေွို႕ )

လာဘ္သးတးလာဘယ ူမႈကွိုမဆွို၊

အလုတ သမ ားမ ားေည္
လာဘ္သးတးလာဘယ ူမႈ

ဆန္႔က င္သးရးဥသတဒမ ား (ေွို႕ ) စ ခန္စွိ ၱ းႊန္းးမ ားကွို ခးသးဖာက္
ွိ ်ဳ
း ခင္းးမ တ်ဳရတါ။ အထူး ေ ဖင္း
“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” သမန၍ ၄င္းးေည္ တွိကရ
ု ွိုက္သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး (ေွို႕) သေယ္၀ွိက္
ု
၍သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး၊ မမ န္ကန္ ရရွိထားသးောသးစင (ေွို႕ ) မညသည္း အစခင္းသအရး ကွိမဆွိ
ု ု
း တညသူ႕အရာရွိ (ေွို႕ ) း းွိးုငငတွိုင္ ုတငန္းး၏ကွိုယ စားလယ္ (ေွို႕ )

မမ န္ကန္

သးော း တညသူ (ေွို႕)

မညသည္းစီး စတားသးရး လုတ ငန္းးလုတက ွိုငႈ (ေွို႕ ) လႈတရား
ရ သးဆာင္ငရက ႈတွို႕ းင္း ဆက္း စးယ္သးသနော
ေူတ စ္ဦး ဦး (ေွို႕ ) ေီး ေန္႕ ရရွိထားသးော အရာတွို႕၏ မညသည္းး္သးတးသးခမႈကွိုမ ကတွိး တ်ဳး ခင္းး
(ေွို႕ )

သးတးသးခရန္

ကမ္းးလ မ္းးး ခင္းး၊

အ ခားနည္းးလမ္းးး ဖင္းသးဆာင္ငရက ္း ခင္းးတွို႕ကွို

လကခး ခင္းး

မ တ်ဳလ ုတ ရသန္သဘာ

(ေွို႕)

တူတ ါေည္။

တစဖန္

ထတ္သးလာင္းး၍မ န္ကန္ရ်ဳမ ရွိဘြဲ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ၏ စာအုတ ား းင္း မ တြ မ္းးမ ားထြဲသတင္
မ တြ မ္းးသးရးသေင္းးမထားေည္း Unilever ကွိုယ စား (ေွို႕ ) အက းအ
ွိ ်ဳ မတအ သတက္
မညသည္း

သအၾကာင္းးး းင္းမ

သးတးသးခ ခင္းးမ တ်ဳလ ုတ ရန္ အတါအ၀င္

မ ားကွိုလည္းး

ရည္ညရယ ခက္း းင္း

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
set out in the RSP together with the requirements at 6.2 (a),
(b) and (c) above. Further, Supplier undertakes to notify
Unilever if it learns of or has reason to believe that any
breach of any such obligation has occurred.
If any member of the Supplier Group fails to meet the
relevant Mandatory Requirements in the RSP or any of the
representations and/or warranties set out in 6.2 (a), (b) and
(c) above, then where Unilever considers that such a breach
can be remediated, Supplier shall take all further steps as
reasonably stipulated by Unilever to remedy the breach,
including the implementation of adequate procedures so
that no such breach will arise again.

သးစငတမာဏကွို

လကခရယူေူအားလ ုးကွိလည္
ု
းး

The RSP including the Mandatory Requirements can be
accessed on: http://www.unilever.com/responsiblesourcing-policy/.

သအထာကအ ကူး တ်ဳစ ာတမ္းး

မ ားကွိုး တ်ဳစုၿတီး

ထွိန္းးေွိမ ္းးထားရတါမည္။
(ဂ)

၄င္းးသအန းင္းလည္းးသးကာင္းး

သးအဂ င္းမ ား

(ေွို႕ )

အ ခားသးော

(ေွို႕ )

၄င္းး၏

တစ င္းခ

ကန္ထရွိုကြ ာမား၊

တတွိယ တါတီမား းင္း ၄င္းးတွို႕ ၏

သးနာက ညကြ ြဲ

း ဖစ္သးတၚမႈမ ားကွို ႀကွိတင
်ဳ ရန္းးဆမႈ (ေွို႕ ) ၄င္းးတွို႕ ထြဲသတငပါ၀ငသ ည္း ဘ႑ာသးသစငၾကး (ေွို႕)
အ ခားအစခင္းသအရးတစခုခုက ွိုရယူရန္

(ေွို႕ )

လကခရန္

သးမတၱးာရတခး ခင္းးကွိုမ တ်ဳလုတရန္

မ န္က န္ြွိက မႈမရွိေည္း လုတ က ွိုငႈ (ေွို႕ ) လႈတရရားသးဆာင္ငရက ႈ (ေွို႕ )

လုတ က ွိုင္

သးဆာင္ငရက ႈမ ားကွို

တာ၀သန္တးအတရန္ သေဘာတူတါေည္။
(ဃ)

၄င္းးသအန းင္း အထကအ တွိုဒပါ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) တွိ႕ကွိ
ု
ု ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ည္း မညသည္းလုတရ တက ွိုသတငရ

တါ၀ငပတသ က္း ခင္းးကွို ၄င္းး၏
Where concerns arising out of the breach are material and
the breach cannot be or is not remedied in accordance with
the requirements set out above, Unilever reserves the right
to terminate this Agreement with immediate effect. In the
event that Unilever terminates this Agreement under this
provision, without prejudice to any charges owing or any
other pre-existing liabilities, no member of the Supplier
Group shall be entitled to claim compensation or any further
remuneration, regardless of any activities or agreements
with additional third parties entered into before
termination.

Version March 2021

တစ င္းခကန္ထရွိုကြ ာမ ား၊

သးအးဂ င္းမ ား (ေွို႕ ) အ ခားမညသည္း

တတွိယ တုဂ လ
ွိ ်ဳ ားကွိမဆွိ
ု ု ၄င္းးကွိုထ ွိန္းးခတ်ဳ ႈ းင္း သအရးတါမႈကွို ဆုး း ဖတရာသတင္ ကာသကယြားဆီးရန္
သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္သးော သအရးယူ သးဆာင္ငရက ႈမ ားကွို း တ်ဳလုတ ္သးတးရန္ြာ၀န္ယ ူရတါမည္။
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူသမ န၍
ထားေည္း

လွိုအတခက ား းင္း

၆-၂(က)(ခ)

အတူတ သက

း းင္း(ဂ)သတင္

ေတ ရတ ္သးဖား္း တ

သတငသတ ရတ ္သးဖား္း တထားသးော

RSP

မ ဖသစ နလွိုအတခကားကွို လွိုက နာရန္ “တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူ” အုတ စု၏ ေီး ေန္႕အရာအားလ ုး၏
သအရးတါတ ုက ွို

အေွိအမ တ္း တ်ဳတ ါေည္။

ဆက္ က္၍

အဆွိုတ ါကြဲေွိုသ႕ော ကတွိက ၀တက ွို ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈ

“တစၥည္းး

သးတးသေင္းးေူ”

ေည္

း ဖင္စပားေညဟု ေွိး မင္း ခင္းး (ေွို႕ ) ေွိရွိရန္

သအၾကာင္းးအက းရ
ွိ ွိခ
်ဳ ြဲတါက အေွိသးတးရန္ တာ၀န္ယ ူတါေည္။
အကယ္၍ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” အုတ စုသတင္းးရွိ မညသည္းအဖဖြဲ႕၀ငသ ညဆွို အထကပါ
၆-၂ (က)၊ (ခ)၊ း းင္း (ဂ)တွို႕ သတင္ ေတ တ
ု
ရ ္သးဖား း္တ ထားသးော ကွိုယ စားး တ်ဳမ ႈမ ား းင္း/ေွိ႕
အာမခး ခင္းးမ ားတွို႕ းင္း

သတငရရွိ

RSP

း တည္းမ ီသးအာသငဆာင္ငရက ္း းွိးုငပါက

ဆကစတ ္သးော

Unilever

မ

မ ဖသစ န

လွိုအတ ႈမားကွို

ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈကွို

ကုစ ား းွိးုငသ ညဟု

စဥ္းးစားေုး ေတပါက “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈကွို ကုစ ားသးတးရန္ Unilever၏
သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္စစာ

သးဖား္း တေတ ရတ ္သးတးေည္း

သးနာကထ တအဆင္းမ ား

သးဆာင္ငရက ႈအတါအ၀င္

း တည္းစ ုလ ုသးလာက္သးော

လုတ ထ ုး

လုတ နည္းးမ ားအား

သးနာကထ တခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈမ ား

သးတၚသထက လာရန္

သအကာငအထ ည္သးဖား္ဆာင္ငရက ရန္

း းင္း

း ဖင္း

သးဆာင္ငရက ရမ ည္။
ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈမ သးတၚသထက္ ာသးော

ေက ွိုငႈမ ားေည္ ရုတ ပွိုင္းးဆွိုငရာ

မ ားး ဖစၿတီး

ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈကွို အထည္ကြ ငသတ ရတ ္သးဖား္း တထားေည္း လွိုအတခကား းင္း ကုစ ားမရန္ွိင္ု း ခင္းး (ေွိ႕)
ု
မကုစ ားခြဲတါက Unilever ေည္

သေဘာတူစ ာခတက်ဳ ွို ခက္း ခင္းး

အဆွိုတ ါကြဲေွို႕ သေဘာတူစ ာခတက်ဳ ွို ဤစည္းးကမ္းးခကအ ရ
အေတ ထားဘြဲ ယခငကတ င္

ရ တ ွိုင္းးတွိုင္ငခင္းရွိတ ါေည္။

သးဆာင္ငရကသ ည္းကွိစ ၥသတင္ အကန္႕

သမး တာင္းးမလြဲ တညရရွိသးသနော

ဥသတဒအရ

ရတွိုင္ငခင္းမ ား (ေွို႕)

သးတးဆတရန္ရွိေည္းအသခၾကးသးစငမ ားကွို “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” အုတ စု၏ မညသည္းအဖဖြဲ႕၀ငကမ
နစနာသးၾကး (ေွို႕ ) လုတခ ဖခြဲသးသ၀တးမႈကွို ဆက္က ္၍ သးတာင္းးခတွိုင္ငခင္းရွိမ ညဟုတပါ။ ၄င္းးတွိ႕ေည္
ု
ရ တ ွိုင္းးမႈ မ တ်ဳလ ုတ ီရ ၀င္သးရာက္ ာသးော သးနာကထ တ္ တတွိယတုဂ လ
ွိ ်ဳ ား၏ လႈတရာရ း သးဆာင္ငရက ႈ မား
(ေွို႕ ) သေဘာတူညီမ ႈမ ား းင္း မေက ွိုငပါ။
RSP

အတါအ၀င္

မ ဖသစ န

သးဆာင္ငရက ရမ ည္း

လွိုအတခက ားကွို

http//www.

Unilever.com/responsible. sourcing –policy သတင္ ၀င္သးရာကၾ ကည္း ရႈ းွိးုငပါေည္။
6.3. Where reasonably required by Unilever, Supplier
shall (at the Supplier’s own cost) register with
Unilever’s Supplier Qualification System (“USQS”) and
complete any steps required to achieve compliance.

၆-၃။

သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္စစား ဖင္း

Unileverက

လွိုအတသ ည္းအခါသတင္

တစၥည္းးသးတးသေင္းး ေူေည္ (“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ၏ အဖွိုး အခ ဖင္း) Unilever၏
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ

အရညအခင္းးဖခြဲး ခား
အရညအခင္းး

ေတ ရတသ ည္းစနစ္

ဖခြဲး ခားေည္းစနစ္)

ကွို

(Unilever
(USQS)

၏
း းင္႕

မ တပုတင္သးတးရမည္း ဖစၿတ ီး လွိုက နာမႈကွို ရရွိသးစရန္ လွိုအတ္သးော မညသည္းအဆင္းမ ားကွိမဆွိ
ု ု
အၿတီး ေတ္သးဆာင္ငရက ္သးတးရတါမည္။
6.4. Supplier must complete a questionnaire, provided from
time to time by Unilever, designed to identify the potential
presence of “conflict minerals” (as defined under applicable
laws) in any products. If requested by Unilever based on the

၆-၄။

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ’ ’ေညအခန္ွိ း းငး္အညီ Unilever က တ တွိုး သးတးေညး္

ထုတက ုန္ားရွိ က င္းေးုးးး းွိးုင္သးော

ဥသတဒမ ားအရ အဓွိတ ၸါက္ယဖင္းဆွိုထ ားသးော) ဝွိဧရာဓွိ

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
results of such questionnaire, Supplier must perform
appropriate due diligence on its supply chain in order to
identify the actual presence and origin of conflict minerals in
any product no later than thirty (30) days following each
calendar year. Unilever may not necessarily ask Supplier to
complete a questionnaire if Unilever determines the items
Supplier provides do not contain conflict minerals.

း ဖစ္သးစေညး္

အရာမ ား

တါ၀ငႈႀကီး မားး ခင္းးကွို

သးဖား္သးဆာငထားသးော သးမးစခန္းးမ ားကွို
သးမးစခန္းးထုတ ႈမ ား၏
၀ွိသးရာဓွိး ဖစ္သးစေညး္

မ န္ကန္သးၾကာင္းး

အတည္း တ်ဳရန္

သးး ဖၾကားရတါမည္။ အကယ္၍ အဆုးွိတ ါကြဲေွိ႔
ု

ရလဒားသးတၚသတင္

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

Version March 2021

မညသည္း

သးမတ ာရတခလာခြဲတါက

Unileverက

ထုတက ုပ္ န္ြငဆွို

အရာမ ား၏ မူရင္းး

အမ န္ြက ယ္

ဇစ္း မစက ွို

တါ၀င္သးနမႈ းငး္

မ န္ကန္သးၾကာင္းး

း းွိးုငရ န္အ သတက္ ၄င္းး၏ တစၥည္းးသးတးသေင္းးမႈ တစ္သးလ ာက္ ထက္း မက ႈ၊
မ န္က င္န္စား ဖငး္

း တကၡဒွိန္း းစြစ ခုခင္းးစီ၏

သးဆာင္ငရက ရတ ါမည္။

အကယ္၍

၀ွိသးရာဓွိး ဖစ္သးစေည္

အရာမ ား

သးနာကရက ္သးတါင္းး (၃၀)ထက္
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ၏

တါ၀င္း ခင္းးမရွိဟ ု

အတည္း တ်ဳ ်ဳ
ေငး္သးလ ား္

သးနာက သကစဘြဲ
တ တွိုး သးတးမႈေည္

က

Unilever

ဆးုးးး ဖတပါက

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ သးမးစခန္းးထုတ ႈကွို အၿတီးေတရန္ မလွိတါ။
ု
၇။

လ ႕၀
္ ဳ က္ မ်ားမႈ

7.1. The Buyer will disclose or make available to the
Supplier information relating to Unilever group business or
products (“Confidential Information”). The existence and
content of these Terms and the Agreement are also
Confidential Information.

၇-၁။

၀ယသ ူေည္ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူအား Unilever စီးစတားသးရးလုတငန္းး (ေွို႔) ထုတကုန္ား

7.2. The Supplier undertakes (a) to keep all Confidential
Information strictly confidential and (b) not to use any
Confidential Information for any purpose other than in
complying with its obligations under the Agreement and (c)
not to disclose any Confidential Information to any person
other than its officers and employees, except to the extent it
is necessary for the purpose of performing its obligations
under the Agreement. The undertaking shall not apply to the
extent Confidential Information is information in the public
domain through no fault of the Supplier or the Supplier is
required to disclose it by law. Any breach of the Supplier’s
obligations under this clause by its officers and employees
shall be deemed to be a breach by the Supplier. Except to
the extent required under Applicable Laws or necessary for
the performance of remaining obligations under the
Agreement, all Confidential Information shall be returned to
the Buyer or, if requested, destroyed on termination or
expiry of the Agreement.

၇-၂။

7.

Confidentiality

(လ ႕၀
ွိ ်ဳ ကအ တ္သးော

ေတင္းးအခကအ လက္)

တွို႔ းငး္ဆကစတ ္သးော

ေတင္းး

အခကအ လကက ွို

သးဖား္ထ ုတ ္ (ေွို႔ ) ရရွိသးစမည္ း ဖစပါေည္။ ဤစည္းးမ ဥ္းးမ ား တညရွိမ
ရ ်ဳက ွို တါ၀င္သးော
သေဘာတူစ ာခတသ်ဳ ည္ လ ႕၀
ွိ ်ဳ ကအတ ္သးော ေတင္းး အခကအ လက္း ဖစပါေည္။
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ သးအာကပါတွို႔ကွို တာ၀န္ယ ူတါေည္။

(က) လ ႕၀
ွိ ်ဳ ကအတ ္သးော ေတင္းးအခကအ လကအ ားလးုးးကွိုု တင္းးၾကင္တစာ ထွိန္းးေွိမ ္းး ထားရန္၊
(ခ)

သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ ၄င္းး၏ တာ၀န္ားကွို သးဖား္သးဆာင္း ခင္းးမ တလြဲ၍ လ ၀ွိ ကအ
်ဳ တသ ညး္

ေတင္းးအခကအ လကက ွို အ ခားမညသညး္ရည္ညရယည္ကြ
ခ ငရ အေးုးးမ တ်ဳရန္း းငး္၊
(င)

၄င္းး၏အရာရွိမ ား းငး္

အလုတ သမ ားမ ားမတတါး

စာခတအ်ဳ ရ

လ ႕၀
ွိ ်ဳ ကအ တသ ညး္

း ဖန္သ႔၀ ခင္းးမ တ်ဳရ န္ြ ွို႔

း ဖစပါေည္။

အ တစ္သးၾကာငး္မ ဟုတဘ ြဲ

အမ ားေူငါ

အတုးွိင္းးအတာအထွိ

၄င္းးတွို႔၏

တာ၀န္ားကွို

ေတင္းးအခကအ လကက ွို

တာ၀န္ယ ူမႈေည္
လ ႕၀
ွိ ်ဳ ကအ တသ ညး္

မညသူကွိမ
ု

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ

း တညသူလူထ ုၾကားသတင္

ရွိသးနေည္း

သးဆာင္ငရက ရန္

အ ခား

၏

ေွိထ ားၿတီး ေညး္

ေတင္းးအခကအ လက္

(ေွို႔)

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ ဥသတဒအရ သးဖား္ထ ုတ ရန္ လွိုအတ ႈတွို းငး္ မေက ွိုငပါ။ ဤစာတွိုဒအရ
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ ထားရွိသရော မညသညး္ ကတွိက ၀တ ားကွိုမဆွို ၄င္းး၏ အရာရွိမ ား (ေွိ႔)
ု
အလုတ သမ ားမ ား ခးသးဖာက
်ဳ ွိ
ႈေည္ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ၏ ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈဟု မ တယ ူမည္း ဖစသ ည္။
အေးုးးခ းွိးုငသ ညး္ ဥသတဒမ ားအရ လွိုအတ္သးော (ေွို႔) သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ က န္ရရွိသးသနေးသးော
ကတွိက ၀တ ား သးဆာင္ငရက ရာသတင္ လွိုအတ ႈမ ားမ တလြဲ၍ လ ႕၀
ွိ ်ဳ ကအ တသ ညး္ ေတင္းးအခကအ ားလ းုးးကွို
၀ယသ ူမ သးတာင္းးဆွိုေည္းး္ အခါသတင္ း တန္သးတးရမည္း ဖစၿတ ီး (ေွို႔) သေဘာတူစာခတ္်ဳ ေကြမ ္းး
ကုန္းုးးေညး္အခါသတင္ ဖ က ီး တစရတါမည္။

8.

Intellectual Property Rights

8.1. Each party shall remain the owner of all IP owned by it
before the start of its relationship with the other party
independently or created outside the scope of such
relationship (“Background IP”). The Buyer shall remain the
owner of IP, whether existing or future, relating to or
created in the course of the Supplier’s performance of its
obligations under the Agreement and as such Supplier shall
assign and shall procure that all third parties assign to the
Buyer with full title guarantee, the IP rights in the
deliverables, including any customisations to the Products/
Services, but excluding the Supplier’s Background IP. Where
assignment of title is not legally feasible, Supplier hereby
grants and shall procure that all third parties grant to
Unilever/Buyer, a world-wide, perpetual, irrevocable, nonexclusive, assignable, royalty-free licence (with full right to
sublicense) to use, reproduce, exploit, modify, alter or
integrate the Products/ Services without restriction. For all
copyright work created under this Agreement, Supplier shall
complete and maintain a copyright record form containing
all necessary information including the author, work, date
and place.

၈။
၈-၁။

ဥမဏပစၥည္း်ား မူပုင္ငြငး္မ္မ်ား
စာခတ္်ဳ ၀ င္

တစ္ဦး ခင္းးစီေည္

သလတ္ င္တစား ဖငး္

အ ခားသးော

စာခတ္်ဳ ၀ င္း းငး္

ဆက း ခင္းးမ တ်ဳမ ီ ၄င္းးတွိုင ွို ငထားသးော

ဥာဏတစၥည္းးလုတ ပွိုင္ငခငး္တ ွို႔၏ တွိုငရငအျ ဖစရရွိ သးနတါမည္။

(သးနာကခဥာဏတစၥည္းး)

ဤသေဘာတူ

၀ယသ ူေည္

စာခတ္်ဳ

၄င္းး၏

ကတွိက ၀တားကွို

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ သးဆာင္ငရက ္သးနေည္း ကာလသတင္ ဆကစတ ္သးော (ေွို႔) ဖန္ြီး သးော
အရာမ ားေည္

တညရရွိဆြဲ

(ေွို႔)

အနာဂည္တြ င္

ရွိေည္း ဖစပါက

တွိုငရငသ ည္

ဆက္ က္၍

ဥာဏတစၥည္းးမူတ ွိုငသ ူအ ဖစ္ တညရရွိမ ည္း ဖစသ ည္။ ဤကြဲေွို႔အားး ဖငး္ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္
တာ၀န္သးတးအတ ႈ းငး္ ရယူး ခင္းး း တ်ဳရာသတင္ ၀ယသ ူထ တာ၀န္သးတးအတခသရော တတွိယတုဂ လ္
ွိ ်ဳ
အားလ းုးးေည္ အာမခ အ တညး္အ၀ရွိသးော အမညနာမ ဖငး္ ၄င္းးဥာဏတစၥည္းးလုတ ပွိုင္ငခင္းမားကွို
လက္သးရာက္

သးတးတွို႔မႈမ ားသတင္

၄င္းးအတါအ၀ငထ ုတက ုန္ား/

ေးုးးဖစြဲေူမ ား းငး္ ေင္းသးလ ား္သးအာင္ သးဆာင္ငရက ္သးတးသေားမည္
တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ၏

သးနာကခ

ဥာဏတစၥည္းးလုတ ပွိုင္ငခငး္

သးခါင္းးစဥက ုးွိသးတးအတ ႈေည္

တရား၀င္

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

အားလ းုးးသးော

၀န္သးဆာငႈမ ားအသတက္
း ဖစ္သးေား္လ ည္းး
မတါ၀ငပါ။

အမညနာမ

အေးုးးမခ းွိးုငသ ညး္အခါသတင္
တတွိယ တုဂ လ
ွိ ်ဳ ားေည္

ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမ ားကွို တားး မစကန္႔ေတခက တါဘြဲ အေးုးးး တ်ဳရန္ ရာသးသစဖဖား္ထ ုတရန္

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
တ းုစ သးး တာင္းးလြဲရန္ (ေွို႔)
ဆကြ ွိုသကအ န းငး္

သးတါငစည္းးရ န္က ွို

ၿတီး း တညး္စ းုမ ႈ
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ကမၻာအ းး႕ တကဖက္၍ မရ းွိးုင္သးော

မဟုတ ္သးော၊

တာ၀န္

သးတးအတ္း းုးွိင္သးော

သးသစငၾကးကင္းးသလတသ ညး္ လုးွိငစင္ (တဆငး္ခလွိုငစသငခတး းွိးုငသ ညး္ လုတ ပွိုင္ငခငး္အ တညး္အ၀ ဖငး္
Unilever/၀ယသူကွို
သးတးသေင္းးေူေည္

တတွိယ တါတီအားလးုးးက
မူတ ွိုင္ငခင္းအလုတ ္၊

စခငး္း တ်ဳ

သးတးရတါမည္။

တစၥည္းး

အတါအ၀င္

လွိုအတသ ညး္

သးန႔ းငး္သးနရာ

ေတင္းးအခကအ လက္ အားလ းုးးတါ၀င္ သးော ဥာဏတစၥည္းး မူတ ွိုင္ငခငး္မ တြ မ္းး တ းုစ တစ္သးစာငက ွို
အၿတီး ေတၿတ ီး လက္၀ယထားရွိရတါမည္။
8.2. Each Supplier shall permit the use of its and its affiliates'
Background IP, to the extent reasonably necessary in order
for any UGC and its respective suppliers, copackers and
repackers to utilize customized IP owned or licensed by any
UGC (“Unilever IP“) under the Agreement to make, use,
modify, incorporate, develop or supply the Products/
Services.

၈-၂။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ

ဤသေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ

တစ္ဦး ခင္းးစီေည္

အေးုးးး တ်ဳရန္

ထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမားကွို

တ းုစ သးး တာင္းးရန္

တူး သးတါင္းးလုတ က ွိုငရန္

သအလ အထ ဖစ္သးအာင္ း တ်ဳလ ုတ ထားသးော ဥာဏတစၥည္းးတွိုင ွိုငႈ (ေွို႔) မညသည္ UGC (Unilever
ဥာဏတစၥည္းးလုတ ပွိုင္ငခငး္) ကမဆွို လွိုငစငခထားသးတးမႈကွို အေးုးးး တ်ဳရန္ တတြဲဖ ကထုတပုးွိးးေူမ ား းငး္
း တန္္ ညထုတပုးွိးးေူမ ား အေီး ေီး သးော တစၥည္းးသးတးသေင္းး ေူမ ား မညသညး္ UGC အသတကဆွို
သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္သးော

အတွိုင္းးအတာအထွိ

၄င္းး၏

လုတ ္သးဖား္က ွိုငဖက ား၏

သးနာကခဥာဏတစၥည္းးလုတ ပွိုင္ငခငး္က ွို အေးုးးး တ်ဳရန္ စခငး္း တ်ဳရတါမည္။
8.3. The Supplier a) shall supply all Products/ Services that
require Unilever IP exclusively for each Buyer and (b) shall not
and shall procure that its affiliates do not supply such
Products/ Services or any components that contain Unilever
IP (or any products which embody any Unilever IP) to, or
permit them to be provided, distributed or sold, directly or
indirectly, to any person other than a UGC or a third party
nominated by a UGC, including co-manufacturers, copackers
and repackers ("Third Party"). No Supplier shall sell, market
or distribute any lookalikes, counterfeit, defective or surplus
products containing or embodying any Unilever IP.

၈-၃။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္-

(က)

၀ယသ ူတစ္ဦး ခင္းးစီအသတက္ Unilever ဥာဏတစၥည္းး မူတွိုင္ငခငး္ၿ တီးး တညး္စ းုစစား ဖငး္

ထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားကွို ၀ယသူတစ္ဦး ခင္းးစီအား သးထာကပသးတးရမည္။
(ခ) း တန္္ ညထုတပုးွိးးေူမ ား (တတွိယတါတီ) အတါအ၀င္ UGC (တစခုသမ န၍ အမညြပ္ ငသင္းးသးော UGC
တစခု (ေွို႔ ) တတွိယ တါတီတ ွို႔မ တလြဲ၍ အ ခားမညသူအားမဆွို တွိုက ္႐ိုွိုက ္သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး/
သေယ္၀ ွိုက ္၍ လည္းးသးကာင္းး၊ တ တွိုး သးတးမညး္၊ း ဖန္႔ ဖ်ဴးမညး္ (ေွို႔ ) သးရာင္းးခမညး္ (မညသညး္
Unilever ဥာဏတစၥည္းးလုတုင္ငခ
ပွိ ငး္တ ါ၀ငသ ညး္ (ေွို႔) ၄င္းးတွိ႔အား
ု
စခငး္း တ်ဳမ ည္း မညသည္းထုတကုန္ား
အသတက ဆွို) Unilever ၏ အဆွိုတ ါထုတက ုန္ား/၀န္သးဆာငႈမား (ေွို ႔) မညသညး္ အစွိတအ တွိုင္းးမ ားမဆွို
တါ၀ငသ ညး္ ၄င္းး၏ လုတ ္သးဖား္က ွိုငဖက ား သးတးသေင္းးး ခင္းးမရွိသးော ထုတကုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမားကွို
း တ်ဳလ ုတ ္း ခင္းး (ေွို႔ ) ရယူး ခင္းးမ တ်ဳရတါ။

8.4. The Supplier shall ensure all defective, obsolete or
excess materials containing Unilever IP are rendered
unsuitable for usage. The Supplier shall provide evidence of
compliance with this provision to Buyer when required.

၈.၄။ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ အေးုးးး တ်ဳရန္ေငး္သးလ ား္ဟ ု ေတ ရတထ ားသးော Unilever
ဥာဏတစၥည္းးလုတ ပွိုင္ငခငး္တ ါ၀ငသ ညး္
သးေခာသးစရတါမည္။

လွိုအတသ ညး္

အေးုးးမ တ်ဳ းွိးုင္သးော
အခါသတင္

(ေွို႔ )

တွိုလ ွ်ံတ စၥည္းးမားကွို

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

၀ယသ ူအား

ဤစည္းးကမ္းးခက္း းငး္ ကွိုကည ီသးော သအထာကအ ထားကွို တတွိုးသးတးရတါမည္။
9.

Data Protection and Privacy

မတ္တ မ္မ်ား၊

၉။

စစ်ားပပမ်ားေးရ်ားလုပငန္း်ား

ဆကလ က္ေးဆမင္င္ပးက ႈ၊

အခ္ကအလက္

ကမသကယ္း ခင္း်ားး းငး္ သလတ္လ င္ပ္မရေးစမႈ။
9.1. The definitions below will have the following meaning:
“Controller”, “Personal Data Breach” "Data Subject",
"Personal Data" "Processing" (including the derivatives
"Processed" and "Process") and "Processor", have the
meanings given in the GDPR or, where relevant, the meaning
of the essentially equivalent terms in other applicable Data
Protection Laws;
"Data Protection Laws" means any applicable law relating to
the Processing, privacy, and use of Personal Data including:
(i) European Parliament Regulation (EU) 2016/679 (the
“GDPR”); (ii) any corresponding national laws or regulations;
(iii) the California Consumer Privacy Act, Cal. Civ. Code §§
1798.100 et seq (the “CCPA”); and (iv) corresponding
guidance, codes or certification mechanisms of the rele vant
regulatory authority regarding such laws; "including",
"includes" means "including/includes without limitation";
"UPD" means Personal Data provided or made available to
Supplier by (or collected or created for) UGC or a Buyer in
connection with this Agreement.

၉-၁။ အဓိပ္ ါယ် ဖွင် ိုြျက်မ ျောျားသည် ဆအောက်ပ္ါအတိင်ု ျား အဓိပ္ါယ်သက်ဆရောက်ဆစရမည် “ထိန််းသိမ််းကြ ်းကြပ်သူ”“ပ္ုဂိိၢုိုလ ်ရရ်းဆိိုင်ရာအချြ်အ လြ်ချိ ်းျိုးရ ာြ်မှု”“အချြ်အလြ်
အရကြာင််း အရာ” “ပိုဂိိၢုိုလ ်ရရ်းဆိိုင်ရာအချြ်အ လြ်” “လိုပ်ရဆာင်ခခင််း” ( “နည််းလမ််း/ စနစ်တြျ
လိုပ်ရဆာင်ခခင််း” နှင် “နည််းလမ််း/စနစ်တြျျိုးလ ိုပ်ရဆာင်ခဲ့မှု” ကူျား ယူ
GDPR တွင် အဓိပ္ ါယ် ဖွင် ိုထ ောျားသည်
သက်

င်ပ္ ွောျားခြင်ျား မျောျား အပ္ါအ၀င်) နှင်

“နည််းလမ််း/စနစ်တြျျိုး လိုပ်ရဆာင်သူ” သိုမ ဟုတ ်၊

ိုင်သမျှဆသော၊ အခြောျား ကျင်သံုျား နိုင်ဆသော သတင်ျား အြျက်အလက် ကောကွယ ်ခြင်ျား ဥပ္ဆဒမျောျားတ ွင်

ိုလ ိုသည် မရှိမ ခဖစ် လိုအပ္်ဆသော စည်ျား ကမ်ျားြျက်မျောျား။
“အချြ်အ လြ်ျိုး ြာြွယ ်ခခင််းျိုးဥပရေမျာ်း”
စပ္်

ိုသည်မ ှော ကျင်သံုျား နိုင်ဆသော မည်သည် ဥပ္ဆဒနှင်မ

ိုင်ဆသော နည်ျား လမ်ျား /စနစ်တကျ လုပ္ ်ဆ ောင်ခြင်ျား ၊ ပ္ုဂ ၢလိက

ိုင်ရော၊ နှင် ျိုး ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား

ို

ိုင်ရော

အြျက်အလက် အသံုျား ခပ္ုခြင်ျား အပ္ါအ၀င် (၁) ဥဆရောပ္ ပ္ါလီမ န် စည်ျား မျဥ်ျား စည်ျား ကမ်ျား (EU) 2016/679
(the “GDPR”)၊ (၂) အလောျားတူ ဆဒသတွင်ျား

ိုင်ရောမည်သည် ဥပ္ဆဒမျောျား နှင် နည်ျား ဥပ္ဆဒမျောျား၊ (၃)

ကောလီဖ ိုျား နီျား ယောျား ပ္ုဂ ၢလိက စောျားသံုျား သူ အက်ဥပ္ဆဒ Cal. Civ.Code 1798.100 et seq (the “CCPA”)၊ နှင်
(၄) သက်

ိုင်သမျှ ဆသောလမ်ျား ည္ွှန်ြျက်၊ ကျင်ထ ံုျားမ ျောျား သိုမ ဟုတ ် ထိုဥပ္ဆဒနှင် စပ္်လျဥ်ျား ၍ သက် င်ရော
ို

အောဏောပ္ိုင်၏ အသိအမှတ ်ခပ္ု ဆထောက်ြံြျက်လက်မ ှတ် နည်ျား လမ်ျား မျောျား၊ “ပါ၀င်ခခင််း”၊ “အပါအ၀င်”
ိုသည်မ ှော “ျိုး အကန်အသတ်မ ရှိဆသော ပ္ါ၀င်ခြင်ျား /အပ္ါအ၀င်”၊ “UPD”
ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား

ိုင်ရောအြျက်အလက် သိမဟု
ု
တ ် ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူ

ိုသည်မ ှော ဆပ္ျားပ္ို ထောျားသည်
ီက ရနိုင်ရန် ခပ္ုလုပ္ ် ထောျားဆသော

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
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(စုဆ ောင်ျား ထောျားခြင်ျား သိမဟု
ု
တ ် ဖန်တ ီျား ထောျား ခြင်ျား အတွက ်) UGC သိမဟု
ု
တ ် ဤသဆဘောတူ စောြျုပ္်နှင်
စပ္်လ ျဥ်ျား ၍ ၀ယ်ယ ူသူ
9.2. Reference to laws includes subordinate legislation and
means that law as amended or re-enacted from time to
time.

၉-၂။ ရည်ည္ွှန်ျား ဥပ္ဆဒမျောျားတွင် လက်ဆအောက်ြံ ဥပ္ဆဒခပ္ုခြင်ျား နှင် အြါအောျားဆလျော်စ ွော ခပ္န်လည်

9.3. A reference to UGC in this clause means UGC or the
Buyer that is the Controller of the relevant Personal Data for
the particular Processing.

၉-၃။ ဤစောပ္ိုဒ်တ ွင် UGC ကိုရည်ည္ွှန်ျား ခြင်ျား

9.4. For the Services, the Supplier is a Processor acting only
on UGC’s documented instructions. The context for and
purposes of Processing UPD is the Supplier’s provision of the
Services under this Agreement. It will include all Processing
activities required to perform the Services, will relate to
various categories of Personal Data (which may include
personal and contact details, employment information,
marketing information, financial or payment details) and will
affect Data Subjects (which may include UGC employees and
staff, customer and clients), as more particularly recorded by
the parties. No special categories of Personal Data will be
Processed without UGC’s prior written approval. UPD shall
be Processed for the Agreement duration and following
termination or expiry as required to comply with the
deletion/return obligations below.

၉-၄။ ၀န်ဆ ောင်မ ှုမ ျောျားအတွက ်၊ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် UGC ၏ စောရွက ်စောတမ်ျား ည္ွှန်တကောျားြျက်

ထုတ ်ခပ္န်ဆသော သိမဟု
ု
တ ် ခပ္င်

အတွက ် သက်

င်ဆသော ဥပ္ ဆဒကို

ိုင်ဆသော ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား

ိုလ ိုခြင်ျား တို ပ္ါ၀င်သည်။

ိုသည်မ ှော UGC သိုမ ဟုတ ် သက်

ိုင်ရော လုပ္ ်ဆ ောင်မှု

ိုင်ရော အြျက်အလက်ကို ထိန်ျား သိမ ်ျား ဆသောသူ ၀ယ်ယ ူသူကို

ိုလ ိုသည်။
မျောျားတွင် လုပ္ ်က ိုင်ဆ ောင်ရွက ်ခြင်ျား သောလျှင် နည်ျား လမ်ျား/ စနစ်တကျ လုပ္်ဆ ောင်သူတ စ်ဦျား ခဖစ်သည်။
UPD အဆခြအဆန နှင် လုပ္ ်ဆ ောင်ခြင်ျား ရည်ရွယ ်ြျက် မျောျားတွင် ဤသဆဘောတူစ ောြျုပ္်အရ ပ္စၥည်ျား
ဆပ္ျားသွင်ျား သူ၏ ၀န်ဆ ောင်မ ှုက ိုဆထောက်ပ္ခြင်
ံ ျား ခဖစ်သည်။ ယင်ျား တွင် ၀န်ဆ ောင်မ ှုအောျား ဆ ောင်ရွက ်ရန်
လိုအပ္်သည် လုပ္ ်ဆ ောင်မ ှု လုပ္ ်ငန်ျား စဥ်မ ျောျားအောျားလံျားု အပ္ါအ၀င် ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား
ဆခမောက်မ ျောျား စွောဆသော အမျိုျားအစောျားသို

က်စပ္်ဆသော (ပ္ုဂ ိၢၱုလ ်ဆရျား

ိုင်ရော အြျက်အလက်၏

ိုင်ရောအြျက်အလက် နှင်

က်သွယ ်ရန် အဆသျားစိတ ်၊ လုပ္ ်ငန်ျား သတင်ျား အြျက်အလက်၊ ဆ ျားကွက ်တင် ဆရောင်ျား ြျခြင်ျား သတင်ျား
အြျက်အလက်၊ ဆငွဆတကျား သတင်ျား အြျက်အလက် သိမဟု
ု
တ ် ဆငွဆပ္ျားဆြျမှု အဆသျားစိတ်တ ို အပ္ါအ၀င်)
နှင် သက်ဆရောက်လ ိမ ်မ ည် ခဖစ်ဆသော အဆတကောင်ျား အရော အြျက်အလက်မျောျား (UGC အလုပ္ ်သမောျားမ ျောျား နှင်
၀န်ထ မ်ျား ၊ အပ္်နှံသူ နှင် ဆဖောက်သည်မ ျောျား အပ္ါအ၀င်)၊ အထူျားသခဖင် စောြျုပ္်၀င်မျောျားက ပ္ို၍ မှတ ်တမ်ျား
တင်ထ ောျားဆသော အရောမျောျားပ္ါ၀င်သည်။ UGC ၏ စောခဖင်ဆရျားသောျားထ ောျားဆသော ကကိုတင်ြွင်ခပ္ုြျက် မပ္ါရှဘဲ
ိ
မည်သည် ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား

ိုင်ရော အြျက်အလက်ကိုမျှ အထူျားဆ ောင်ရွက ်မည် မဟုတ်ပ္ါ။ သဆဘောတူ

စောြျုပ္်က ောလအတွင်ျား နှင် ရပ္်စ ဲခြင်ျား သိမဟု
ု
တ ် ကုန်

ံုျားပပ္ီျား ဆနောက်ပ္ ိုင်ျား ဆအောက်ပ္ ါ တော၀န်၀ တၲရောျားမျောျား

အရ လိုက ်နောရန် လိုအပ္်ဆသော UPDအောျား ဖျက် ီျား ခြင်ျား / ခပ္န်ဆပ္ျားအပ္်ခြင်ျား တို ခပ္ုလုပ္ ်ရမည်။
9.5. The parties may, individually as separate Controllers,
need to Process Personal Data of each other’s
representatives. The Supplier may also Process UPD for the
purposes of providing the Services as a separate Controller
in some respects, as agreed in writing by the parties.

၉-၅။

စောြျုပ္်၀ င်မ ျောျားသည် တစ်ဦျား ြျင်ျား အောျားခဖင် သီျား ခြောျားထိန်ျား သိမ ်ျား ကကီျား တကပ္်သူမ ျောျား၊ အခြောျားသူ

အသီျား သီျား ၏ ကိုယ ်စ ောျားလှယ ်မျောျား၏ ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား
ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည်
၀န်ဆ ောင်မ ှု

အောျား

အခြောျားသက်

ိုင်ရော အြျက်အလက် လုပ္ ်ဆ ောင်ရန် လိုအပ္်သည်။

ိုင်မ ှုမ ျောျားတွင်

ဆထောက်ပ္ ံဆပ္ျားရန် ရည်ရွယ ်ြျက်

သီျား ခြောျားထိန်ျား သိမ ်ျား ကကီျား တကပ္်သူအခဖစ်
အတွက ်

စောြျုပ္်၀ င်မ ျောျား၏ ဆရျားသောျား

သဆဘောတူညီြျက်ခဖင် လုပ္ ်ဆ ောင်နိုင်သည်။
9.6. The Supplier will only Process UPD in accordance with
this Agreement as necessary to provide the Services to UGC.

၉-၆။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ဤသဆဘောတူစ ောြျုပ္်နှင်အညီ UGC အောျား လိုအပ္်ဆသော ၀န်ဆ ောင်မ ှုမျောျား

9.7. The Supplier shall: (i) comply with and Process all UPD in
accordance with applicable Data Protection Laws; (ii) cooperate and assist UGC with any data protection impact
assessments and consultations with (or notifications to) or
responding to questions from or investigations by regulators
or supervisory authorities; and (iii) promptly inform UGC if
any of its instructions infringe Data Protection Laws.

၉-၇။

ဆထောက်ပ္ ံဆပ္ျားရန် UDP ကိသောလု
ု
ပ္ ်ဆ ောင်လ ိမ ်မည်ခဖစ်သည်။
ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် - (၁) ျိုး UDP အောျားလံုျား ကိုျိုး ကျင်သံုျား နိုင်ဆသော အြျက်အလက်

ကောကွယ ်ခြင်ျား ဥပ္ဆဒမျောျားနှင်အညီ လိုက ်နောဆ ောင်ရွက ်ရမည်၊ (၂) အြျက်အလက် ကောကွယ ်ခြင်ျားအောျား
ထိဆရောက် ဆစသည် အကဲခဖတ်ခြင်ျား မျောျား နှင် ဆ ွျား ဆနွျား တိုင်ပ္ င်ခြင်ျား မျောျား မည်သည်က ိုမ

ို UGCအောျား

ကူညီခြင်ျား နှင် ပ္ူျား ဆပ္ါင်ျား ဆ ောင်ရွက ်ရမည် (သိမဟု
ု
တ ် အဆတကောင်ျား တကောျားြျက်မ ျောျားသိ)ု သိမဟုတ်
ု
ဆများြွန်ျား မျောျားကို ဆခဖတကောျားခြင်ျား မှ သိမဟု
ု
တ ် စည်ျား ကမ်ျား ထိန်ျား သိမ ်ျားသူမ ျောျား သိမဟု
ု
တ ် အောဏောပ္ိုင်မျောျားမှ
စံုစ မ်ျား စစ်ဆ ျားခြင်ျား မျောျား၊ နှင် (၃) အြျက်အလက် ကောကွယ ်ခြင်ျား ဥပ္ဆဒမျောျားအောျား ြျိုျားဆဖောက်ရန်
ည္ွှန်တကောျားမှုမ ျောျား ခဖစ်ြဲပ္ါက UGCသို ြျက်ြျင်ျား အဆတကောင်ျားတကောျားရမည်။

9.8. Where the CCPA applies, the Parties acknowledge and
agree that (a) the Supplier shall act as a “Service Provider,”
as such term is defined in the CCPA, and shall collect, access,
maintain, use, process and transfer UPD solely for the
purpose of performing the Supplier’s obligations under this
Agreement for or on behalf of Company and for no
commercial purpose other than the performance of such
obligations; (b)the Supplier shall not sell, disclose, release,
transfer, make available or otherwise communicate any UPD
to any third party without the prior written consent of UGC,
other than disclosures (i) to a sub-contractor for a business
purpose pursuant to a written agreement to protect UPD in
the same manner as provided herein, (ii) to a third party as
necessary to comply with applicable laws, or (iii) as
otherwise permitted by the CCPA.

၉-၈။ CCPA ကျင်သံုျား နိုင်ဆသော စောြျုပ္်၀ င်မ ျောျားက အသိအမှတ ်ခပ္ု သဆဘောတူသည်မ ှော (က) ပ္စၥည်ျား
ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် “၀န်ဆ ောင်မ ှုအောျားဆထောက်ပ္ ံသူ” တစ်ဦျား အဆနခဖင် ဆ ောင်ရွက ်ရမည်၊ အ
စည်ျား ကမ်ျား ြျက်သည် CCPAတွင် အဓိပ္ ါယ် ဖွင် ိုထ ောျားဆသော နှင် ဤသဆဘောတူ

ိုပ္ ါ

စောြျုပ္်အရ

ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူ၏ တော၀န်၀ တၲရောျားကို ဆ ောင်ရွက ်ရန် ရည်ရွယ ်ြျက် တစ်ြုတည်ျား အတွက် UDPသို
ရယူ၊ စုဆ ောင်ျား ၊ ထိန်ျား သိမ ်ျား ၊ အသံုျား ခပ္ုရန် နှင် လွှဲဆခပ္ောင်ျား ရန်

ဆ ောင်ရွက ်ရမည် သိမဟုတ်
ု

ကုမ ၸဏီ၏ကိုယ ်စောျား နှင် ယင်ျား တော၀န်၀ တၲရောျား၏ ဆ ောင်ရွက ်မ ှုထ က် အခြောျားစီျား ပ္ွောျားဆရျား အတွက်
မရည်ရွယ ်ဆသော (ြ)

ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် UGC ၏စောခဖင် ဆရျားသောျားထောျားသည် ကကိုတင်

သဆဘောတူြျက် မရရှိဘဲ

ဆရောင်ျား ြျခြင်ျား ၊ ထုတ ်ဆဖော်ဆခပ္ော ို ခြင်ျား ၊ စွန်လ ွှတ ်ခြင်ျား ၊ လွှဲဆခပ္ောင်ျား ခြင်ျား၊

ရရှိရန်ခပ္ုလုပ္ ်ခြင်ျား သိမဟု
ု
တ ် မည်သည် တတိယ ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်သို မည်သည် UPDကိုမ

ို အခြောျားနည်ျား ခဖင်

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား

Version March 2021

က်သွယ ်ခြင်ျား တိအခပ္င်
ု
အခြောျားထုတ ်ဆဖော်ြျက်တ ို မခပ္ုရ (i)

ယြုဆဖော်ခပ္ထောျားသည် တူညီဆသော

လုပ္ ်ဆ ောင်မ ှု လုပ္ ်ငန်ျား ရည်ရွယ ်ြျက်အတွက ် UPDကို ကောကွယ ်ရန် ထပ္်

င် ကန်ထ ရိုက ် တောသို

စောဆရျားသောျား သဆဘောတူညီြျက် (ii) ကျင်သံုျား နိုင်ဆသော ဥပ္ဆဒမျောျားနှင်အညီ တတိယပ္ုဂိၢ ၱုလ ်မှ လိက်နောရန်
ု
လိုအပ္်ြျက်၊ သိမဟု
ု
တ ် (iii) အခြောျားနည်ျားအောျားခဖင် CCPA ကြွင်ခပ္ုထောျားဆသော။
9.9. The Supplier shall ensure that its personnel are subject
to an appropriate contractual or statutory duty of
confidentiality in relation to the UPD.

၉-၉။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် UDP နှင် စပ္်လ ျဥ်ျား ၍ ၄င်ျား ၏၀န်ထ မ်ျား မျောျားသည် သင်ဆလျော်ဆသော

9.10. Supplier personnel shall cease Processing UPD when it
is no longer necessary to do so to provide the Services or
earlier within 15 business days of UGC’s instruction to do so
unless it is subject to a legal obligation to retain the UPD. At
UGC's option, the Supplier shall securely delete or return
that data and shall certify to UGC in writing that it (including
its group companies) and each subcontractor has done so.

၉-၁၀။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူ၏ ၀န်ထ မ်ျား မျောျားသည် ၀န်ဆ ောင်မ ှုဆပ္ျားရန် မလိုအပ္်ဆတောသည် အြါ

ပ္ဋိဉောဏ်

ိုင်ရော သိမဟု
ု
တ ် ခပ္ဌောန်ျား ြျက်

ိုင်ရော တော၀န်၀ တၲရောျားအရ လျှို၀ှက ်ထ ောျားရှရန်
ိ
ဆသြျော

ဆစရမည်။
သိမဟု
ု
တ ် UGC၏ ည္ွှန်တကောျားြျက်ရရှိပပ္ီျား UPDကို

က်လက်ထ ိန်ျားသိမ ်ျား ရန် ဥပ္ ဆဒအရ တော၀န်မရှပ္ါက
ိ

အဆစောပ္ိုင်ျား ကောလ အလုပ္ ်လုပ္ ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်ျား UPD အောျားရပ္် ိုင်ျား ရမည်။ UGC၏ ဆရွျား ြျယ်မှုအရ
ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ထိုအြျက်အလက် မျောျားက ို လံုလခြံ
ံု ုခြံု ဖျက် ီျား ပပ္ီျား သိမဟုတ်
ု
ခပ္န်ဆပ္ျားရမည်။
(အုပ္ ်စ ု ကုမ ၸဏီမ ျောျား၏ အြျက် အလက်မျောျား အပ္ါအ၀င်) နှင် လက်ဆအောက်ြံ တစ်ဦျား ြျင်ျား စီက ထိသိ
ု ု
ခပ္ုလုပ္ ်ပပ္ီျား ဆတကောင်ျား အတည်ခပ္ုရမည်။

9.11. If the Supplier receives any complaints, claims or
requests in relation to Processing of UPD (particularly those
relating to the exercise of Data Subject rights), it shall,
without undue delay, forward such to UGC and cooperate
and assist UGC with responding to such as directed by UGC.

၉-၁၁။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် UPDကို လုပ္ ်ဆ ောင်ခြင်ျား ဆတကောင် တိုင်တကောျားမှုမျောျား၊ ဆတောင်ျား

9.12. The Supplier warrants it has implemented and shall
maintain appropriate technical and organisational measures
to protect UPD against a Personal Data Breach, which shall
at all times satisfy, at a minimum, the standards required by
Data Protection Laws.
9.13. If the Supplier becomes aware of any Personal Data
Breach, it shall without undue delay (and in any event within
24 hours) notify UGC, investigate the Personal Data Breach,
remediate/mitigate any damage and prevent re-occurrence
(providing UGC with detailed related information
throughout), and cooperate in informing the relevant
supervisory authorities or affected Data Subjects.

၉-၁၂။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား

သိမဟု
ု
တ ် ဆမတၲောရပ္်ြံြျက်မ ျောျား

မည်သည်က ိုမ

ိုမ ှုမျောျား

ို ရရှိြဲပ္ါက (အထူျား သခဖင် အြျက်အလက်

အဆတကောင်ျား အရော အြွင်အဆရျားမျောျားကို ကျင်သံုျား ခြင်ျား နှင် စပ္်လ ျဥ်ျား ၍)၊ ယင်ျား တိကိ
ု ု ဆနှောင်ဆနှျား ခြင်ျား မရှဘဲ
ိ
UGCသို ဆပ္ျားပ္ိပပ္ီ
ု ျား UGCမှ ည္ွှန်တကောျားသည်အတိင်ု ျား တံခပ္န်
ု ရန် UGCကို ပ္ူျားဆပ္ါင်ျား ကူညီရမည်။
ိုင်ရော အြျက်အလက် ြျိုျားဆဖောက်ခြင်ျား မှ UDPကို

ကောကွယ ်ရန် သင်ဆလျော်ဆသော နည်ျား ပ္ညောနှင် အဖွဲွဲ့အစည်ျား

ိုင်ရော အစီအမံမ ျောျားကို ထောျားရှိ အဆကောင်

အထည်ဆဖော်ရန် အောမြံရမည်။
၉-၁၃။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား ိုင်ရော အြျက်အလက် ြျိုျားဆဖောက်ခြင်ျား ကို သတိခပ္ု
မိြဲပ္ါက ၄င်ျား အဆတကောင်ျား အရောအောျား ဆနှောင်ဆနှျား ခြင်ျား မရှိဘဲ (နှင် ၂၄နောရီအတွင်ျား မည်သည် အခဖစ်
အပ္ျက်က ိုမ

ို) UGCသို သတင်ျား ဆပ္ျားပ္ိရမည်
ု
။ ပ္ုဂိၢ ၱုလ ်ဆရျား

စံုစ မ်ျား စစ်ဆ ျားရမည်။ ပ္ျက်စ ီျား
ဆပ္ေါ်ဆပ္ါက်ဆရျားကို တောျား

ိုင်ရော အြျက်အလက် ြျိုျားဆဖောက်ခြင်ျားက ို

ံုျား ရှုံျား မှုမျောျားအောျား ခပ္န်လ ည်က ုစောျားရန်၊ ဆလျောြျရန် နှင်

ီျား ရန် (UGCနှင် သက်

ိုင်ဆသော

ခပ္န်လည်

အဆသျားစိတ ် အြျက်အလက်မျောျားက ို

တဆလျှောက်လ ံုျား ဆပ္ျားပ္ိခြင်
ု ျား ) နှင် ထိြိုက ်ြံရသည် အဆတကောင်ျား အရော အြျက်အလက်မ ျောျား သိမဟုတ်
ု
သက်
9.14. The Supplier may appoint sub-processors or allow its
group companies to Process UPD. The Supplier shall notify
UGC before the appointment of a new or replacement subprocessor and shall provide UGC with a reasonable period of
time to object to the appointment or replacement of any
such sub-processor. The Supplier shall use its reasonable
endeavours to respond to any objection raised by UGC
including, if UGC’s objection cannot be adequately
addressed, the appointment of an alternative sub-processor.

ိုင်ရော အောဏောပ္ိုင်တ အောျား
ို
အသိဆပ္ျားရောတွင် ပ္ူျား ဆပ္ါင်ျား ဆ ောင်ရွက ်ခြင်ျား ။

၉-၁၄။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် UPDကို လုပ္်ဆ ောင်ရန် လုပ္်ငန်ျားြွဲမ ျောျား ြန်အပ္်ခြင်ျား သိမဟုတ်
ု
၄င်ျား၏
အုပ္ ်စ ုက ုမ ၸဏီမ ျောျားသို ြွင်ခပ္ုနိုင်သည်။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် လုပ္ ်ငန်ျား ြွဲ အသစ်ြန်အပ္်ခြင်ျား
သိမဟု
ု
တ ် အစောျားထိုျားခြင်ျား မခပ္ုလုပ္်မ ီ UGCသို အသိဆပ္ျားအဆတကောင်ျား တကောျားရမည် နှင် ထိုသအစောျားထိ
ို
ျားခြင်ျား
ု
သိမဟု
ု
တ ် ြန်အပ္်ခြင်ျား ကို ကန်ကွက ်ရန်အတွက ် သင်ဆလျော်ဆသော အြျိန်က ောလကို UGCအောျား ဆပ္ျားရမည်။
ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ၄င်ျား ၏ လုပ္ ်ငန်ျား ြွဲမ ျောျား ြန်အပ္်ခြင်ျား အဆပ္ေါ် UGCမှ တင်ခပ္ဆသော မည်သည်
ကန်က ွက ်မ ှု ကိုမ

ို ဆခဖရှင်ျား ရန် သင်တ င်ဆလျောက်ပ္ တ်ဆသော ကကိုျားစောျားအောျား ထုတ ်မ ှုရရမည်
ှိ
။ UGC၏

ကန်က ွက ်မ ှု ကို မဆခဖရှင်ျား နိုင်ပ္ ါက အခြောျားဆရွျားြျယ်စရော လုပ္ ်ငန်ျားြွဲက ို ြန်အပ္်ရမည်။
9.15. Supplier shall ensure subcontractors are contractually
bound to the same obligations as contained in this
Agreement and shall remain fully liable to UGC for a
subcontractor’s performance, as well as for any of its acts or
omissions relating to its Processing of Personal Data.

၉-၁၅။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ဤသဆဘောတူစောြျုပ္်ပ္ါ လိက်
ု နောရန် တူညီဆသော တော၀န်မျောျားအတိင်ျား
ု
တ

င်ြံက န်ထ ရိုက ်တောမျောျားနှင် စောြျုပ္်စ ောတမ်ျားမျောျား

တ

င်ြံက န်ထ ရိုက ်တော၏ လုပ္ ်ဆ ောင်ြျက်မ ျောျားသည်

လုပ္ ်ဆ ောင်ခြင်ျား နှင် စပ္်လ ျဥ်ျား ၍ မည်သည်
သိအခပ္ည
ု
်အ၀

9.16. The Supplier (or any subcontractor) shall only transfer
UPD from the UK/EEA to a country outside the EEA or an
international organisation where such transfer has been
approved in writing by UGC, is subject to appropriate
safeguards, and otherwise complies with Data Protection
Laws.

ဆရျားထိုျား ထောျားရန် ဆသြျောဆစရမည်၊ ထိအခပ္င်
ု
ပ္ုဂ ိၢ ၱုလ ်ဆရျား

ိုင်ရော အြျက်အလက်မျောျား

လုပ္ ်ဆ ောင်မ ှု သိမဟု
ု
တ ် ပ္ျက်က ွက ်မ ှုမ

ို UGC

က်လ က်တော၀န်ြံရမည်။

၉-၁၆။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် (သိုမ ဟုတ ် မည်သည်တ

င်ြံ ကန်ထ ရိုက ်တောမ ို) UK/ EEA မှ

UDPအောျား UGC၏ လွှဲဆခပ္ောင်ျား ရန် စောခဖင် ဆရျားသောျား ြွင် ခပ္ုထောျားဆသော EEA၏ ခပ္င်ပ္ ရှိ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံသို
သိုမ ဟုတ ် သင်ဆလျော်ဆသော အကောအကွယ ်မ ျောျား ထောျားရှိခြင်ျား နှင် အြျက် အလက်က ောကွယ ်ဆရျားဥပ္ဆဒ
နှင် ကိုက ်ညီသည် အခပ္ည်ခပ္ည်

ိုင်ရော အဖွဲွဲ့အစည်ျား သိသော
ု
လွှဆခပ္ောင်
ဲ
ျား ရမည်။

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား

Version March 2021

9.17. The Supplier shall maintain complete and accurate
records and information to demonstrate its compliance with
this clause 9 (promptly providing these to UGC on request)
and allow for audits by UGC or its designated
representatives.

၉-၁၇။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ဤစောပ္ိုဒ် ၉ပ္ါ အြျက်မ ျောျားနှင်အညီ လုပ္ ်ဆ ောင်ရန် မှန်ကန်၍

10. Records, Business Continuity

၁၀။ျိုးမ ှတ်တမ််းမျာ်း၊ျိုးစ်းပွာ ်းရရ်းျိုးဆြ်လ ြ်ရ ှင်သန်ခခင််းျိုး

10.1. The Supplier shall keep appropriate records (including
in respect of ingredients, components and quality control of
Products) for no less than: 5 years; or 7 years for financial
information. The Supplier shall at all times upon reasonable
notice, allow the Buyer to enter, access, inspect and audit (i)
all information, documentation and records related to the
Products/ Services, and (ii) the location, equipment, stocks,
methods used and performance by the Supplier in the
preparation, manufacture, packaging, storage, handling and
supply of the Products/ Services.

၁၀-၁။

ပပ္ီျား ခပ္ည်စ ံုဆသော မှတ ်တ မ်ျား မျောျား နှင် သတင်ျား အြျက်အလက်မ ျောျားက ို ထိန်ျား သိမ ်ျား ဆစောင်ဆရှောက်ရမည်
(ဆတောင်ျား

ိုမ ှုမ ျောျားအဆပ္ေါ် UGC သို ြျက်ြျင်ျား ဆထောက်ပ္ဆပ္ျားခြင်
ံ
ျား ) နှင် UGC ၏ စောရင်ျား စစ် သိမဟုတ်
ု
၄င်ျားမ ှ

ြန်အပ္်ထ ောျားဆသော ကိုယ ်စ ောျားလ ှယ ်မျောျားက စောရင်ျား စစ်ဆ ျားကို ြွင်ခပ္ုရမည်။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ ေငး္သးလ ား္သးော မ တြ မ္းးမ ား (အတါအ၀င္ ထုတက ုန္

အေီး ေီး ၏

တါ၀ငႈမ ား

အစွိတအ တွိုင္းးမ ား

အရသညအသေးထွိန္းးခတ်ဳ ႈ)

ဘ႑ာ

သးသစငၾကး

ေတင္းးအခကအ လက ားကွို ၅ း းစ ရ ၇ း းစထက္ မနည္းး သးနာက းုးးတွိတ္ ေတင္းးအခကအလကအသတက္
ထားရွိသးတးရတါမည္။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

မညသည္း

ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိသးတးစား ဖငး္

၀ယသ ူအား ထုတက ုန္ား/

အခပ္ န္ြွိ ငဆွိုသးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္သးော
၀န္သးဆာငႈမ ား းငး္စ တ္ ဥ္းးေညး္
သအထာကအ ထားစာင္ရကစာတမ္းး

ေတင္းးအခကအ လကအ ားလ းုးး၊

(၁)

း တ်ဳစ ုထ ားမႈ းငး္ မ တြ မ္းးမ ားအားလးုးး

(၂) တည္သးနရာ၊

အေးုးးသအဆာငပစ ၥည္းး၊ သစတာမ ား၊ အေးုးးး တ်ဳေညး္ နည္းးလမ္းးမား းငး္ ႀကွိတင္
်ဳ း တငငႈ၊
ထုတ္ ုတ ႈ၊

ထုတ ပွိုးမႈ၊

ေွိုသးလ ာငႈ

သးတးသေင္းးး ခင္းးတွို႔ကွို

ကွိုပ္ ငြယ ႈ းင္း

ထုတက ုန္ား/

၀င္သးရာကၾ ကညး္႐ိုႈ

၀န္သးဆာငႈမ ား

စစ္သးဆးး ခင္းးး းငး္

စာရင္းးစစ္သးဆးး ခင္းးမ ား း တ်ဳလ ုတရင္န္ခငး္း တ်ဳ ရတါမည္။
10.2. The Supplier shall reliably back up all personal? data
provided, used or generated in connection with the
Products/Services (with respect to electronic data, in
encrypted form of no less than 256 bit key strength) and shall
otherwise establish and maintain adequate organisational
and technical safeguards against the destruction, theft, use,
disclosure or loss of such data in the possession or control of
the Supplier.

၁၀-၂။ ပ္စစည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် ဆပ္ျားအပ္်ထ ောျားဆသော၊ အသံုျား ခပ္ုြဲဆသော (သိ)ု ထုတ ်လ ုပ္ ်ဖ န်တ ီျားြဲဆသော
ကုန်ပ္ စစည်ျား မျောျား/ ဝန်ဆ ောင်မ ှုမျောျား ပ္ုဂ ္ိုလ်ဆရျား
ိုင်ရော အြျက်အလက်မ ျောျား၊ 256
သိမ ်ျား

ိုင်ရော အြျက်အလက်မျောျား အောျားလံုျား (အီလ က်ထဆရောနစ်

Bit ထက်မ ပ္ိုဆသော encrypted လုပ္ ်ထ ောျားဆသော ပ္ံုစ ံခဖင်

ည်ျား ထောျားဆသော အြျက်အလက်မ ျောျား) နှင် အခြောျားနည်ျား ခဖင် ထည်သွင်ျား သိမ ်ျား

ည်ျား ထောျားဆသော

လံုဆလောက်ဆသော စုစ ည်ျား မှုမ ျောျား နှင် ပ္စစည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူ၏ ထိန်ျား သိမ ်ျား မှု (သိ)ု လက်ဝ ယ်ထောျားရမှု
ှိ
ဆအောက်ရှိဆသော

အ

ိုပ္ ါ

အြျက်အလက်မ ျောျားက ို

ထုတ ်ဆဖော်ဆခပ္ော ိုမ ှု (သို)

ံုျား ရှုံျား မှုမ ျောျားမှ

ထိြိုက ်ဖ ျက်

ီျား မှု၊

ြိုျား ယူမ ှု၊

အသံုျား ခပ္ုမှု၊

ကောကွယ ်ရန် နည်ျား ပ္ညော ိုင်ရော လံုခြံုစိတ ်ြျရမှုကို

ယံုတကည်စ ိတ ်ြျစွော ဆထောက်ပ္ံဆပ္ျားရမည်။
10.3. The Supplier must manage the security of their systems
with respect to identifying and resolving security weaknesses
and limiting access to systems/data to authorised individuals.

၁၀-၃။ ပ္စၥည်ျား ဆပ္ျားသွင်ျား သူသည် နှင် ၄င်ျား တို စနစ်မ ျောျား၏ လံုခြံုဆရျား စီစ စ်ဆဖော်ထ ုတ်ခြင်ျား
အောျားနည်ျား ြျက်မ ျောျားကို ဆခဖရှင်ျား ခြင်ျား ၊

နှင်

နှင်

လုပ္ ်ပ္ ိုင်ြွင်ရှိသူမ ျောျား တစ်ဦျား ြျင်ျား စီ၏ စနစ်မ ျောျား/

အြျက်အလက်သို ၀င်ဆရောက်မ ှုကို ကန်သတ်ခြင်ျား စပ္်လ ျဥ်ျား ၍ စီမ ံြန်ြွဲရမည်။

11. Term and Termination

၁၁။

ြကတ မ္း်ားကမလ း းင္းရ ပ္ ုင္း်ားး ခင္း်ား

11.1. The Agreement shall apply until the expiry or
termination of all relevant periods or fulfilment of relevant
volumes specified in any part of the Agreement.

၁၁-၁။

သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ား

စာခတ္်ဳ ၏

မညသည္းအစွိတအ တွိုင္းးသတငဆွို

သအေးစွိတ္

သးဖား္း တထားသးော ဆကစ တသ ည္းကာလအားလ ုး (ေွို႕) ဆကစတ္သးော အတတြဲမ ားကွို း ဖည္းဆည္းး
သးတးၿတီး ေည္း စာခတသ်ဳ ကြ မ္းး ကုန္းုးးး ခင္းး (ေွို႔) ရတစြဲး ခင္းး တွိုင္သးအာင္ အေုး ခသေားတါမည္။

11.2. The Agreement may be terminated earlier in whole or
part by the Buyer without any penalty or further obligation or
liability:

၁၁-၂။

သေဘာတူစ ာခတက်ဳ ွို

ကတွိက ၀တထ ားရွိမ ႈ

(ေွို႕ )

“၀ယသ ူ”
ဥသတဒအရ

သမ န၍

မညသည္းး တစဒဏ္

တာ၀န္ရွိဘြဲ းင္း

(ေွို႕ )

ဆက္ က္၍

သးစာစီး စစား ဖငး္

တစခုလ ုးကွို

လည္းးသးကာင္းး (ေွို႕ ) တစစွိတြစုင္
ပွိ းးကွို လည္းးသးကာင္းး ရတ ွိုင္းးန္ွိုငသ ည္။
a)

on 10 days’ written notice in the event of material
breach of this Agreement by the Supplier or breach by
the Supplier of more than 20% of the number of POs
submitted by the Buyer in any preceding 3 month
period;

(က)

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ၏

စာခုတ ပါအခက ား

ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈ

(ေွို႕ )

သလန္ခသးော
ြဲ

(၃)လအသတင္းး “၀ယသ ူ” တပ္ ငသင္းးေည္း PO မ ားတွိ႕၏
ု
သအရအသတက္ ၂၀%ထက္ သးက ား္သလန္ၿတီး
တစၥည္းး

သးတးသေင္းးေူက

ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈကွို

သးတးး ခင္းးအားး ဖင္းလည္းးသးကာင္းး၊

၁၀

ရက္

ႀကွိတင္
်ဳ

ေတွိသးတးစာကွို

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
b)

on no less than 7 days’ written notice where there is
material or deliberate or persistent non-compliance
with clause 6.1;

Version March 2021

စာတွိုဒ္ ၆-၁ အား မလွိုက နာမႈကွို စာခုတ ပါအခက ား ခးသးဖာက
ွိ ်ဳ
ႈ (ေွို႕ ) တညရရွိမ ႈ (ေွို႕)

(ခ)

ထတခါတလြဲလ ြဲ း ဖင္စပားမႈကွို စား ဖင္းသးရးေားၿတီး ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိသးတးမႈကွို (၇) ရကထ က နည္းး
း တ်ဳလ ုတ ္း ခင္းးး ဖင္းလည္းးသးကာင္းး

c)

on giving notice in the event of a Force Majeure Event
affecting the Supplier which continues for more than 10
days;

ေဘာသ၀ဘးဒဏအျ ဖစအတ ည္ကြ င္ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” သအတၚ အက း ွိ ေက္
်ဳ
သးရာ

(ဂ)

က ႈေည္ (၁၀) ရက္ ထက္သးက ား္သလန္၍ း ဖင္စပားလ င္ ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိသးတးစာ

သးတး၍

လည္းးသးကာင္းး
d)

for convenience on 30 days’ written notice (subject to
mandatory local laws requiring a longer notice period);
or

သးဒေခဥသတဒမ ား၏

မ ဖသစနလွို

အတ ႈအရ) အဆင္သးး တ သးခာသးစမ႕မႈအသတက္ ရက္သးတါင္းး (၃၀) ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိ

(တွို၍ တာရည္သးော ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိသးတးမႈကွို

သးတးစာကွို

(ဃ)

စား ဖင္းသးရးေား၍ (ေွို႕ )
e)

immediately or at a later specified date if the Supplier
becomes insolvent or enters into administration or is
unable to pay its debts as they fall due or threatens to
do any of the foregoing or the equivalent.

အကယ္၍ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္

(င)

လူမ ြဲစးခယူး ခင္းး၊

သးႄၱတကျား

ပ္ြန္

ဆၱခငအလံု ဆအလောကမ ရွိၱျြင္ၱျား (သို႕ ) စီမ ံြန္႕ ပြဲမ ႈကို စောြ်ပ္ခ်ဳ ် ပ္္်ဳ ိုၱျြင္ၱျား (သို႕ ) ဆၱပ္ျားဆၱြ်ရနြ္ိသည္ၱ
ဆႄအတကျားမ်ောျားကို ဆမပ္ျား ၱိၱုင္်င္ (သို) ဆၱရွ႕ တတငပါရွိသည္ၱ

မည္သည္ၱအရောကိုမ

ို

ၱျပ္်ဳလ ုပ္ြန္

ၱျြိမ ္ၱျားဆၱၱျြောကခံရလွ်င္( သို႕ ) ယင္ၱျားၱ ၱွင္ၱ တူညီဆၱသော ၱျဖစပ်က မႈရွြဲိ လွ်င္ ည္ၱျားဆၱကောင္ၱျား
11.3. Any individual PO under this Agreement may be
terminated earlier by the Supplier on giving 30 days’ notice
where any invoiced and undisputed sums due under such
PO, remain unpaid for a period of 60 days after the
applicable due date provided such notice states that a
failure to pay within 30 days will result in the termination of
that PO.

၁၁-၃။

11.4. Expiry or termination of the Agreement (in whole or
part) shall not affect clauses 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7, 8,
9.1, 10.4, 11, 12 Annex A 2 or any clause expressed or
designed to survive expiry or termination.

၁၁-၄။

ဤဆသဘောတူစ ောြ်ပ္အ်ဳ ရ မည္သည္ၱ PO တစခုခင္းးစီက ွို မဆွို “တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူ”

သမ န၍ အဆွိုတ ါ PO အရ သးတးရန္ရရွိေည္း မညသည္းသးသစငတာင္းးလႊးာ (ေွို႕ ) အ ငင္းးမစတားေည္း
သးစငတမာဏမ ားကွို သးတးသးခရန္ ရက္သးစ ၿတီး သးနာက္ ရက္သးတါင္းး (၆၀) ကာလအသတင္းး
သးတးသးခ ခင္းးမ တ်ဳလ င္

ရက္သးတါင္းး

အသတင္းးသးတးသးခရန္

(၃၀)

ႀကွိတငသ
်ဳ

တွိသးတးစာသးတးသးေား္လ ည္းး သးတးသးခ ခင္းးမ တ်ဳတါက အဆွိုတ ါ PO ကွို ရ တ ွိုင္းးသေားတါမည္။

၂

(ေွို႕ )

စာတုးွိဒားး ဖစသ ည္း ၁-၄၊ ၃-၃၊ ၃-၄၊ ၃-၅၊ ၃-၆၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉-၁၊ ၁၀-၄၊ ၁၁၊ ၁၂ သးနာကညကြ ြဲ ကေကြ မ္းးကုန္ ုးး ခင္းး

(ေွို႕ )

ရ တ ွိုင္းးး ခင္းးမ

သလတ္သးး မာက္သးစရန္

သအလးအနက္သးဖား္း တထားသးော (ေွို႕ ) တ ုသးဖား္ထ ားသးော စာတွိုဒားကွို သေဘာတူစ ာခတသ်ဳ
ကြ မ္းးကုန္ ုးး ခင္းး (ေွို႕ )

ရ တ ွိုင္းးး ခင္းး

(အ တည္းအ၀ (ေွို႕ ) တစစွိတြ စပွိုင္းး) ေညညရ

အက းေက္
ွိ ်ဳ သးရာက ်ဳရ
ရ ွိမညဟုတ ပါ ။
12. Miscellaneous
12.1. References to “Unilever” or “Unilever group” mean
Unilever PLC, Unilever N.V. and any company or partnership
from time to time in which either or both directly or
indirectly owns or controls the voting rights attached to not
less than 50% of the issued ordinary share capital, or
controls directly or indirectly the appointment of a majority
of the board.

၁၂။

ေအေသထသထ

၁၂-၁။

“Unilever” (ေွို႕ ) “ Unilever Group” ကွို ရည္ၱ းႊန္းးမႈမ ားေည္ Unilever PLC,

Unilever NV း းင္း အခန္ွိ း းင္းအညီ မညသည္း ကုမ ၸဏီ (ေွို႕ ) အစုစ သတအန းင္း လုတ က ွို င္ရကရသးော
ရွိ
ဘုတအ ဖဖြဲ႕ ၏ မြဲအမ ားစု းင္း ခန္႕ အတထားေည္း တွိုက ရွိုက္

သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး (ေွို႕)

သေယ္၀ ွိုက ္၍ သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး ထုတ ္သးတးထားေည္း

ောမန္အစ ုရယယ ာမတညႈ (ေွို႕)

ထွိန္းးခတ်ဳ ႈကွို ၅၀% ထက နည္းး တတြဲဖကထ ားေည္ မြဲသးတးတွိုင္ငခင္းကွို မညသည္း (ေွို႕ ) း းစခုလ ုးသးော
တွိုက ရွိုက္ (ေွို႕ ) သေယ္၀က္
ွို သးောအားး ဖင္း တွိုင ွိုင္ (ေွို႕ ) ထွိန္းးခတထ်ဳ ားမႈကွို ရည္ၱ းႊန္းးတါေည္။

12.2. The Buyer may assign the Agreement in part or in full
to another UGC or, in the event of an acquisition of Buyer’s
business to which the Agreement relates, to the purchaser
of such business. Otherwise, no party shall without the prior
written consent of the other assign (including by operation
of law) or otherwise dispose of the Agreement in whole or
part or subcontract any duties or obligations under the
Agreement to any third party.

၁၂-၂“၀ယသ ူ” ေည္
တစစွိတြ စပွိုင္းးကွို

သးနာကထ တ္

UGC အား

လည္းးသးကာင္းး

အဆွိုတ ါစီး စတားသးရးလုတငန္းး၀ယယူေူ းင္း
စီး စတားသးရးလုတ ငန္းးအားရယူမႈ

အ တည္းအသ၀ေား္လ ည္းးသးကာင္းး (ေွို႕)

သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ား
ဆကစတ ္သးော

ကွိစ ၥသတင္း ဖစ္သးစ

တာ၀န္သးတးအပ္ တသားမႈကွို

သေဘာတူစ ာခတက်ဳ

“ ၀ယသ ူ”

း တ်ဳလ ုပ္ တသားတါမည္။

မညသည္းစာခတ္်ဳ ၀ ငကမ အ ခားသးော (ဥသတဒအရလုတ က ွိုငႈအတါအ၀င္) စား ဖငး္

၏

ေွို႕ မဟုတပါက

ႀကွိတင္
်ဳ သးရးေား

သေဘာတူစခင္းး တ်ဳခက တါဘြဲ းင္း တာ၀န္သးတးအတ္း ခင္းး (ေွို႕ ) သေဘာတူ စာခတက်ဳ ွို အ တည္းအ၀
သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး
အ ခားနည္းးလမ္းးး ဖင္း
သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ

(ေွို႕ )

တစစွိတြ စပွိုင္းး

စစန္႕ တစ္း ခင္းး

(ေွို႕ )

အားး ဖင္း
အ ခားမညသည္း

ကတွိက ၀တ ားကွိလည္
ု
းးသးကာင္းး

တာ၀န္ားကွိုလ ည္းးသးကာင္းး တဆင္းခကန္ထရသက
ွို
တးရ။

လည္းးသးကာင္းး၊
တတွိယ

(ေွို႕ )

တုဂ လက
ွိ ်ဳ ွိုမ
မညသည္း

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
12.3. In respect of any payment to the Supplier, the Buyer
may at any time, without notice to the Supplier, deduct or
set off any sum payable by the Supplier to the Buyer.

၁၂-၃။
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မညသည္းသးတးသးခမႈကွိုမ ဆွို း တ်ဳလ ုတႈ းင္းတတသ က္၍ “၀ယသူ”ေည္ မညသည္း အခပ္ န္ြင
ွိ ဆွို

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” အား ႀကွိတငသ
်ဳ တ ွိသးတးစာသမတးဘြဲ းင္း “ ၀ယသ ူ” အား “တစၥည္းး
သးတးသေင္းးေူ” က သးတးရမည္း းသးစငတမာဏကွို

း းုတယ ူး ခင္းး

(ေွို႕ ) ေတ ရတ ္း ခင္းး

မညသညကွိုမဆွို း တ်ဳလ ုပ္ တသားတါမည္။
12.4. No delay or failure to exercise by any party any of its
rights, powers or remedies under or in connection with the
Agreement shall operate as a waiver of that right, power or
remedy. No amendment or variation to any part of the
Agreement or any waiver or release of any right, power or
remedy of a party shall be of any effect unless it is agreed in
writing (excluding email) by each party.

၁၂-၄။

သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ း းင္း ဆက္း စးယ္သးော (ေွို႕ ) စာခတအ်ဳ ရ ၄င္းး၏ လုတ ပွိုင္ငခင္းမ ား၊

အာဏာမ ား

(ေွို႕ )

ကုစ ားမႈမ ား

သးး းးာင္းသးး းးးသးစ ခင္းး

မညသည္းကွိုမ ဆွို

စာခတ္်ဳ ၀ င္

မညသူကမ

က ငး္ေုး ရန္

(ေွို႕ ) တ ည္ကက က္သးစ ခင္းး (ေွို႕ ) ကွိုပ္ ငြယ ္သးဆာင္ငရက ရာ သတင္

အဆွိုတ ါလုတ ပွိုင္ငခင္းအာဏာ (ေုးွိ႕ ) ကုစားမႈကွို သးရာငရရားမႈသအန းင္း မ တ်ဳလုတ ရတါ။ သေဘာတူစာခတ္၏
်ဳ
မညသည္းအစွိတအ တွိုင္းးကွိုမ ဆွို း တငင္း ခင္းး (ေွို႕ ) သးး တာင္းးလြဲး ခင္းး၊ မ တ်ဳလ ုတ ္း ခင္းး (ေွို႕)
တါတီတ စခု၏ သးရာငရရားမႈ (ေွို႕) မညသည္းလုတုင္ငခ
ပွိ င္း၊ အာဏာ (ေွို႕ ) ကုစ ားမႈကုးွိသးတးး ခင္းးေည္
စာခတ္်ဳ ၀ င္

တစခုခင္းးစီ၏

စား ဖင္း

သးရးေားသေဘာတူညီ

ထားမႈမတလြဲ၍

မညသည္းအက းေက္
ွိ ်ဳ သးရာက ႈမရွိမညဟုတ ပါ။ (အီသးမးလ တါ၀ငပါ)
12.5. The Supplier is an independent contractor engaged by
the Buyer to supply the Products/ Services. Nothing in the
Agreement shall make the Supplier the legal representative
or agent of (or be in partnership with) the Buyer nor shall
any of them have the right or authority to assume, create or
incur any liability or obligation of any kind, express or
implied, against, in the name of or on behalf of, the Buyer.

၁၂-၅။

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ ေီး း ခားသလတ္တ ္သးော ကန္ထရွိုကြာ တစ္ဦး သအန းင္း

“ ၀ယသ ူ” က ထုတက ုန္ား/ ၀န္သးဆာငႈမ ားကွို

သးတးအတရန္ ငားရမ္းးထားေူ

တစ္ဦး း ဖစပါေည္။

သေဘာတူစ ာခပ္ တြ
်ဳ ငပါေည္း မညသည္း အရာကမ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” အား “ ၀ယသ ူ” ၏
တရား၀ငက ွိုယစားလယ္ (ေွို႕ ) သးအးဂ င္း (ေွို႕ အစုစ တ္ ု တက ွိုငႈ) း ဖစ္သးစမညဟုတသလ၊ွို ၄င္းးတွိ႕ထြဲမ
ု
မညသူကမ လည္းး

“ ၀ယသ ူ”

၏

အမည္

(ေွို႕ )

သအလးအနက္သးေား္လ ည္းးသးကာင္းး

ကွိုယ စားအားး ဖင္း

(ေွို႕ )

သးၾကာင္းးရည္ၱ းႊန္းးမႈး ဖင္းလည္းးသးကာင္းး

မ န္ကန္

မညသည္းအမ းအစားဥသတဒအရ
ွိ ်ဳ

တာ၀န္ရမႈ
ရွိ

(ေွို႕ ) ကတွိက ၀တက ွိုမဆွို ဆက္ က္သးဆာင္ငရက ရန္ ဖန္ြီး ရန္ (ေွို႕ ) မွိမ ွိက ွိုယက ွို ဒုက ၡသးရာက္သးစရန္
လုတ ပွိုင္ငခင္း (ေွို႕ ) အာဏာတွိုငႈမ ရွိမညဟုတပါ။
12.6. The Supplier is and remains responsible for its
employees, subcontractors, agents and representatives. The
Supplier is not relieved of liability for and no obligations in
relation to these persons pass to the Buyer or any UGC as a
result of the Agreement.

၁၂-၆။

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ ၄င္းး၏ အလုတ သမ ားမ ား၊ တစ င္းခ ကန္ထရွိုကြ ာမား၊

သးအးဂ င္းမ ား၏ တာ၀န္ရရွိၿ တီး ဆက္ က္၍ တာ၀န္ရရွိသးနတါမည္။ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္
၄င္းး၏ဥသတဒအရ တာ၀န္ရွိမ
ရ ႈသမ န၍ သကသ ောခြင္ၱ ရရွိမ ည္ မဟုတသ လို ဤကဲသိုဆ႕သောသူမ ်ောျား ၱွင္ၱ
ကစပ္ ္ဆၱသော မည္သည္ၱကတိက ၀တမ်ောျားကို မ

ို ဆသဘောတူညီမ ႈ၏ ရလဆဒအန ၱွင္ၱ “၀ယသ ူ” (ေွိ႕)
ု “

UGC” ေွို႕ လက င္းကမ္းး သမတးရ။
12.7. Supplier hereby transfers, conveys and assigns to
Buyer all right, title and interest in and to all claims and/or
causes of action that Supplier may have under the antitrust
or competition laws of any applicable jurisdiction arising out
of or relating to Supplier's purchases of any item that was, is
or will be supplied by Supplier to Buyer. Upon request by
Buyer, Supplier shall promptly execute assignments of claims
or causes of action to evidence the foregoing assignment.

၁၂-၇“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”ေည္
အမညနာသမခါင္းးစဥ္း းင္း

အားလ ုး သးောလုတ ပွိုင္ငခင္းမား၊

အက းစီ
ွိ း်ဳ စတားမ ားကွို “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” က
တစၥည္းးသးတးေူ၏

ယခုမ စ၍

သအန းင္း

“

“ ၀ယသ ူ” ကွိုသးတးသေင္းးသးော (ေွို႕ ) သးတးသေင္းးမည္း

မညသညး္အရာ းင္းမဆွို

သးတၚသထက္ ာသးော

(ေွို႕ )

ဆကစတ ္သးော

အေုး ခ းွိးုငသ ည္း မညသည္းတရားစီရငပွိုင္ငခင္း၏ ယ ုၾကညႈကွို ဆန္႕ က င္း ခင္းး (ေွို႕ ) အလားတူ
ဥသတဒမ ားအရ

“ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”

သတငရရွိမ ည္း

သအရးယူ

သးဆာင္ငရက ႈမ ားကွို

သးတာင္းးခမႈအားလ ုး းင္း/ေွို႕ း ဖင္စပားမႈမ ားအသတက္ လႊးြဲသးး တာင္းး၊ လက င္းကမ္းးး းင္း
တာ၀န္သးတးအတ္း ခင္းးမ ားကွို

သးဆာင္ငရက ပါေည္။

“၀ယသ ူ”

၏

သးမတၱးာရတခမႈအရ

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” ေည္ အခန္ွိ န္
ရ က န္ြွိက စစား ဖင္း သးရ႕သတငပါေည္း တာ၀န္ သးတးအတႈကွို
ေက္သးေခြဲေည္း လႈတရရားသးဆာင္ငရက ႈ၏

သးတာင္းးခး ခင္းးမ ား (ေွို႕ ) း ဖင္စပားမႈမား၏

တာ၀န္သးတးအတ ႈမ ားကွို ခတ်ဳ ွိုသေားတါမည္။
12.8. No one other than a party to the Agreement, their
successors and permitted assignees and UGCs upon whom
the Agreement confers a benefit shall have any right to
enforce any of its terms.

၁၂-၈။

12.9.If any party is as a result of an event beyond its
reasonable control unable to perform all or any part of its
obligations under the Agreement (and such an event shall
include being unable to, in relation to the Buyer, receive,
accept or use Products) ("Force Majeure Event"), then the
party suffering such disability shall be excused from such

၁၂-၉။

သေဘာတူစ ာခပ္ တြ
်ဳ ငပါေည္း

မညသည္းစာခတ္်ဳ ၀ င္၊

၄င္းး၏ဆကခေူမ ား းင္း

တာ၀န္သးတးအတခရေူမ ား းင္း အက းအ
ွိ ်ဳ မတက ွို အတ္း းင္းးး ခင္းးခသရော သေဘာတူ စာခသတအ
်ဳ တ ၚရွိ
UGC တွို႕ မ တလြဲ၍ မညသူမ ၄င္းး၏ စည္းးမဥ္းးမ ားကွို ခမတပွိုင္ငခင္း ရွိမ ညဟုတပါ။
အကယ္၍ မညသည္း

စာခတ္်ဳ ၀ ငဆွို သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ

အားလ ုး ကွိလ ည္းးသးကာင္းး (ေွို႕ )

တစစွိတြ စပွိုင္းးကွို

၄င္းး၏

လည္းးသးကာင္းး

ကတွိက ၀တား
သးဆာင္ငရက ရန္

၄င္းး၏သးၾကာင္းးက းေင္
ွိ ်ဳ းသးော ထွိန္းးခတ်ဳ ႈး ဖင္း မ တ်ဳလ ုတ ္း းွိးုင္သးော အ ဖစအတ ည္ကြ ငရရလဒ္
ရွိ

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
performance for as long as and to the extent that such
inability continues, provided it complies with this clause. The
party disabled by a Force Majeure Event shall use all
reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force
Majeure Event in the best possible way. Failure of
mechanical equipment, computer hardware and/or
telecommunications equipment, failure of software, power
outages, changes in economic conditions, costs and/or
delivery of raw materials, and strike and other labour
dispute of any Supplier's representatives (or its affiliates or
their representatives) shall not be a Force Majeure Event of
the Supplier.
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း းင္း (အဆွိုတ ါကြဲေွိုသ႕ော အ ဖစအတ ကြ စခုအား သမဆာင္ငရက ္း းွိးုငႈ မ ားသတင္ တါ၀ငႈေည္ “၀ယသူ”
သအန းင္း ဆကစတ ္၍ ထုတက ုန္ားကွို ရယူး ခင္းး၊ လကခး ခင္းး၊ (ေွို႕ ) အေုး း တ်ဳး ခင္းးတွိ႕တါ၀ငၿတီး)
ု
သအန းင္း

း ဖင္စပားခြဲတါက

(“ေဘာသ၀ဘးဒဏအျ ဖစအတ က္”)

ထွိုအခါသတင္

အဆွိုတ ါကြဲေွိ႕
ု

မစစမ္းးသးဆာင္း းွိးုင္း ခင္းးကွို ခစားရေည္း စာခတ္်ဳ ၀ ငသ ည္ ခသြင္းးခသကအ န းင္း ဤစာတွိုဒ္း းင္း
ကွိုကည ီတ ါက အဆွိုတ ါကြဲေွို႕ မစစမ္းးသးဆာင္း းွိးုငႈ ဆက္ က္း ဖင္စပားသးော ကာလရွိသးသနေးသေင္ရ႕
စခင္းလႊတ္သးတးမည္း ဖစပါေည္။
အ ဖစအတ ည္ကြ င္

မစစမ္းးသးဆာင္း းွိးုငသ ည္းတါတီေည္

ေဘာသ၀ဘးဒဏ္၏

ေဘာသ၀ဘးဒဏ္

အက းေက္
ွိ ်ဳ သးရာက ႈမားကွို

သးလ ာတါးသးစရန္

သအကာင္းးစမန္ ုးသးော လ းုလ စွိုကထ ုတ ႈမ ားး ဖင္း း ဖစ္း းွိးုငသသမ ော နည္းးလမ္းးအေုး းတ်ဳ၍
သးဆာင္ငရက ရတ ါမည္။

စက ႈလက ႈ

လ တစစ ဓာတအ ားမရရွိး ခင္းးမား၊
အဖွိုး အခမ ား းင္း/ေွို႕

အေုး

စီး စတားသးရး

သအဆာငပစ ၥည္းး၊

သကန္း တ်ဴတ ာတစၥည္းးမား၊

သးး တာင္းးလြဲမ ႈမ ား၊

ကုန္ၾက မ္းးတစၥည္းးမား၊

လက္သးရာက္သးတးတွို႕မႈမ ား းင္း

ေတွိတ ္သးမ ာက္း ခင္းးမ ား းင္း

“တစၥည္းး သးတးသေင္းးေူ” ၏ ကွိုယ စားလ ယ ား းင္း အ ခားသးော အလုတ သမ ား အ ငင္းးစတားမႈမား
(ေွို႕ ၄င္းး၏လုတ ္သးဖား္က ွိုင္ ဖက ား (ေွို႕) အ ခားကွိုယ စားလယား) ေည္ “ တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ
” ၏ ေဘာသ၀ဘးဒဏ္ အ ဖစအတ က္ မဟုတပါ။
12.10. If any provision or part of any provision of the
Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in
any respect under any applicable law, the remaining parts of
that provision or of the Agreement shall not in any way be
affected. The parties agree to modify or attempt to
substitute for any illegal, invalid or unenforceable provision
a legal, valid or enforceable provision in order to achieve to
the greatest extent possible the same effect.

၁၂-၁၀။

အကယ္၍ သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ ၏ မညသည္းစည္းးကမ္းးခက္ (ေွို႕ ) တစစွိတြ စပွိုင္းးေည္

တရားမ၀င္၊ အကွ်ံး်ဳးးမ၀င္ (ေွို႕) အေုး မခ းွိးုငႈေည္ မညသည္း ဥသတဒအရမဆွို း ဖင္စပားခြဲတါက အဆွိတါ
ု
စည္းးကမ္းး၏ က န္ရရွိသးသနော အတွိုင္းးမ ား (ေွို႕ ) သေဘာတူစာခတသ်ဳ ည္ မညသည္းနည္းးး းင္းမ အကး ွိ ်ဳ
ေက္သးရာက ႈရွိသးစမညဟုတ ပါ။ စာခတ္်ဴ ၀ ငားသမ န၍ တရားမ၀င္၊ အက းမ၀င္
်ဳ
(ေွို႕ ) အေုး မခ းုးွိင္
သးော

မညသည္း

စည္းးကမ္းးခကက ွိုမဆွို

တူညီေည္း

အက းေက္
ွိ ်ဳ သးရာကႈကွို

ရရွိရန္း ဖစ္း းွိးုင္သးော အႀကီး မားဆုး အတွိုင္းး အတား ဖင္း အက း၀င္
်ဳ သးော တရား၀င္သးော
(ေွို႕ )

အေုး ခ းွိးုင္သးော

စည္းးကမ္းးး ဖင္း

တ ုစ သးး တာင္းးရန္

(ေွို႕ )

အစားထွိးရန္
ု

ၾကွိးစားရမည္
်ဳ
။
12.11. If where the Supplier is based the official language is
not English, the parties may agree to append to the
Agreement (or part) a translation of the Agreement (or part)
in the local language. In the event of any conflict between
the English and the local language version of the Agreement
(or part), the parties agree that the English version shall
prevail.

၁၂-၁၁။

အကယ္၍

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”

၏

တရား၀ငဘာောစကားေည္

အဂၤလွိတ ဘာောသးတၚသတင္ သအး ခခ မထားတါက တါတီမားေည္ သေဘာတူစ ာခတ္၏
်ဳ ဘာေား တန္ွိုမႈ
(ေွို႕ တစစွိတြ စပွိုင္းး) ကွို သးဒေခဘာော စကားး ဖင္ း သးနာက ညကြ ြဲ ထတ္း ဖည္းရန္ စာခတ္်ဳ ၀ ငားက
သေဘာတူတ ါေည္။

သေဘာတူစ ာခတ္်ဳ ၏

အဂၤလွိတ ဘာော

စကား းင္းသးဒေခ

ဘာောစကားတွို႕ အၾကားသတင္ တကြဲး တားး ခားနားမႈရွိေည္းကွိစၥသတင္ အဂၤလွိတ ဘာောစကားေည္
လႊမ္းးမွိုး အ းွိးုငယ ူမညကွို စာခတ္်ဳ ၀ ငားက သေဘာတူ တါေည္။

13. Laws and Jurisdiction
13.1. Unless otherwise specified in a CTC, the Agreement is
governed by and construed in accordance with the laws of
the following countries and their courts shall have exclusive
jurisdiction to settle any dispute which arises under or in
connection with the Agreement. Where the Buyer is
Unilever Supply Chain Company AG, Unilever Business and
Marketing Support AG or Unilever Americas Supply Chain
Company AG, the applicable law and jurisdiction is English.
Where the Buyer is Unilever Asia Private Limited, the
applicable law and jurisdiction is Singapore. In all other cases
the applicable law and jurisdiction is that where Buyer is
incorporated or formed. The application of the 1980 Vienna
Convention on the International Sale of Goods is excluded.

၁၃။

ဥေပဒမ္မ်ား းင္းတ္ရမ်ားစစရင္ုင္ငြင္း

၁၃-၁။

CTC သတင္ အ ခားနည္းးလမ္းးး ဖင္း သးဖား္း တထားး ခင္းးမတလြဲ၍ သေဘာတူစ ာ ခတက်ဳ ွို

သးအာကပါ းွိးုငငမ ား းင္း

တရားရုး မ ားထွိ

အေုး း တ်ဳသေားတါမည္။

ထွိုအတူတ င္

၄င္းးး းင္းဆက္း စးယ္၍

ဥသတဒလႊမ္းးမွိုး သေားမည္း ဖစၿတ ီး
၄င္းးဥသတဒမ ားက

၄င္းးတွို႕ အရ

သေဘာတူစ ာခတအ်ဳ ရ

(ေွို႕)

း ဖင္စပားလာေည္း အ ငင္းးစတားမႈမ ားကွိုလည္းးသးး ဖရင္းးရန္

ၿတီး း တည္းစ ုေည္း တရားစီရငပွိုင္ငခင္းမ ားကွိုရရွိတါမည္။ “၀ယသ ူ” ၏ Unilever Supply Chain
Company AG, Unilever Business and Marketing Support AG (ေွို႕) Unilever Americas Supply Chain
Company

AG

တွို႕ ေည္

အေုး ခ းွိးုငသ ည္းဥသတဒ းင္း

တရားစီရငပွိုင္ငခင္းကွို

အဂၤလွိတ ဘာောစကားး ဖင္း ရရွိသးေား္လ ည္းး “ ၀ယသ ူ” ေည္ Unilever Asia Private Limieted
း ဖစ္၍ အေုး ခ းွိးုငသ ည္းဥသတဒ းင္း
အ ခားကွိစ ၥအားလ ုးသတင္

တရားစီရငပွိုင္ငခင္းေည္ စကၤးာတူ းွိးုငင

အေုး ခ းုးွိငသ ည္းဥသတဒ းင္း

တရားစီရငပွိုင္ငခင္းေည္

း ဖစပါေည္။
“၀ယသူ”

မ တပုတငထားေည္း း းွိးုငငသတငရရွိ ဥသတဒ းင္း တရားစီရငပွိုင္ငခင္းး ဖစပါေည္။ 1980 Vienna Convention
ကွို း းွိးုငငတကာ ကုန္စညားသးရာင္းး/၀ယ္း ခင္းး သအတၚသတင္ အေုး ခမႈအား ခန္္ရတ ထားတါေည္။
Annex A - Specific provisions for the supply of Products

ေးနမက္ ကကတ ြဲ A - ထုတ္ကုန္မ်ားေးပ်ားသြင္း်ားး ခင္း်ားအသတ္က္ ြစ်ားြန္႕စည္း်ားကမ္း်ားမ္မ်ား

These clauses apply to the extent the Supplier supplies
Products.

ဤစည္းးကမ္းးမ ားေည္

ထုတက ုန္ားကွို

အတွိုင္းးအတာ အထွိော း ဖစပါေည္။

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”

သးတးသေင္းးေည္း

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား
1.

The Products will be delivered in accordance with the
details provided in the CTC or PO or other agreed
written instructions. Save as otherwise provided, title
and risk shall pass to the Buyer on delivery. Delivery
terms shall be interpreted in accordance with the
current edition of Incoterms at the time the PO is
issued. Each shipment of Products will be accompanied
by all documentation required under Applicable Laws.

၁။

ထုတက ုန္ားကွို CTC

(ေွို႕ )

(ေွို႕ )

PO

Version March 2021

အ ခားသေဘာတူထ ားသးော စား ဖငး္

သးရးေားထားေည္း ၱ းႊန္ၾက ားခက ား းင္းအညီ လက္သးရာက္သးတးတွိ႕
ု သေားတါမည္။
အ ခားနည္းးလမ္းးး ဖင္း
စစန္႕ စားရမႈအ ၱရာယက ွို

တ တွိုး သးတးထားတါက

အမညနာမ

သးခါင္းးစဥ္း းင္း

လက္သးရာက္သးတးတွို႕ေည္းအခါသတင္

“၀ယသ ူ”

ထ

လက င္းကမ္းးသးတးသေားတါမည္။ လက္သးရာက္သးတးတွို႕ မႈ စည္းးမ ဥ္းးမ ားကွို PO
ထုတ ္သးတးေည္းအခပ္ န္ြွိ ငရွိ စီး စတားသးရးစည္းးမ ဥ္းးမား းင္းအညီ အဓွိတ ၸးာက္ယဖင္းဆွို
သေားတါမည္။ ထုတက ုန္ား၏ သေဘၤးာတငပွို႕မႈ တစခုခင္းးစီက ွို အေုး ခ န္ွိင
ု သ ည္း
ဥသတဒမ ားကွိုလ ွိုအတသ ည္း စာင္ရကစာတမ္းးး တ်ဳစုမႈအားလ ုး းင္း တတြဲဖက္သးတးတွိ႕တါမည္
ု
။

2.

The Supplier shall: (a) only supply Products from a
location approved by the Buyer; (b) at its expense,
ensure full traceability of Products, ingredients and
components; (c) keep and provide to Buyer on request
a reasonable number of samples of the Products,
ingredients and components. This clause shall survive
expiry or termination.

၂။

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္ (က) “ ၀ယသ ူ” အတည္း တ်ဳေည္း တည္သးနရာမော
ထုတက ုန္ားကွို သးတးသေင္းးရတါမည္။

(ခ)

၄င္းး၏ကုန္ကစရွိတ ္း ဖငး္

ထုတက ုန္ား၏

အ တည္းအသ၀ေခာသးစမႈ းင္း သးး ခရာခ းွိးုငႈး ဖင္း လည္းးသးကာင္းး (ဂ) “
၀ယသ ူ”

အား

ထုတက ုန္ား၊

သးၾကာင္းးက းေင
ွိ ်ဳ း္သးော

တါ၀ငႈမ ား းင္း
နမူနာသအရအသတကက ွို

အစွိတအ တွိုင္းးမ ား
“ ၀ယသ ူ”

တွို႕၏

သးမတၱးာရတခ

လာေည္းအခါသတင္ တ တွိုး သးတးသေားမည္း ဖစၿတ ီး လက္၀ယထ ားရွိသးစရမည္။ ဤစာတွိဒသည္
ု
ေကြ မ္းးကုန္ ုးး ခင္းး (ေွို႕) ရ တ ွိုင္းးး ခင္းးတွိ႕မ
ု သလတက င္းးသးစတါမည္။
3.

No Supplier shall without the Buyer’s prior written
consent (a) change the ingredients or components
(including feedstock and raw materials) used to
produce the Products, Specifications, manufacturing
process, approved plant or agreed delivery method, or
(b) implement any changes which alter any of the
Products in such a way that is not acceptable to the
Buyer’s technical clearance process, even if the
Products are still within the Specifications.

၃။

“၀ယသ ူ”

၏စား ဖင္းသးရးေားသးော

တါ၀ငႈမ ား

(ေွို႕ )

သေဘာတူစခင္းး တ်ဳခက တါဘြဲ းင္း

အစွိတအ တွိုင္းးမ ားကွို

သးး တာင္းးလြဲး ခင္းး၊

(က)

(အတါအ၀င္

သးကသြးသးစမးမႈ (ေွို႕ ) ကုန္ၾကမ္းးတစၥည္းးမ ား) း ဖစသည္း ထုတကုန္ားကွို ထုတ္ုတရာသတင္
အေုး း တ်ဳမ ႈမ ား၊ သအေးစွိတအ ခကအ လက ား၊ ထုတ္ ုတ ႈ လုတ ငန္စဥ္၊ အတည္း တ်ဳေည္းစကရု
(ေွို႕ ) သေဘာတူညီထ ားေည္း လက္သးရာက္သးတးတွို႕မႈ နည္းးလမ္းး (ေွို႕ ) (ခ)
ထုတက ု န္သ ည္ သအေးစွိတ ္သးဖား္း တခက ား အသတင္းးသတငရရွိသးနေည္းတွိုင္သးအာင္ “
၀ယသ ူ” ၏ ရင္းးလင္းးသးရးလုတ ငန္းးစပ္ ဥြင္ လကခ းွိးုင္ငဖယ ရာမရွိ နည္းးလမ္းးမးးွိ ဖင္း
်ဳ
မညသည္းထုတက ုန္ားကွိုမဆွို သးး တာင္းးလြဲမ ႈတစခုခုသတင္ သအကာငအထ ည္သးဖား္း ခင္းး
လကခမညဟုတ ပါ။

4.

The Supplier acknowledges that it is aware that it is not
usual practice for the Buyer to inspect any Products on
delivery as the Buyer relies on the Supplier’s quality
assurance and no Buyer shall be under any obligation to
do so. All removal, destruction, storage and other costs
relating to or arising out of defective or nonconforming Products shall be at the Supplier’s cost and
responsibility.

၄။

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” က ၄င္းးသအန းင္း “ ၀ယသ ူ” အသတက္ လက္သးရာက္
သးတးတွို႕ မႈအခပ္ န္ြွိ င္ မညသည္း

ထုတက ုန္၏ အရသညအသေးမ ားကွိုမ ဆွို စစ္သးဆးရန္ာရ

တ ုမ န္္ ုတငန္းးစဥဟုတ ္သးၾကာင္းးး းင္း

“ ၀ယသ ူ”

သအန းင္း

ထုးွိက ြဲေွို႕ တ်ဳလ ုတရ န္္ ည္းး ကတွိက၀တ ရွိတါ။ အားလ ုးသးော ဖယရာရ းတစ္း ခင္းး မ ား းင္း
ဖ က ီး တစ္း ခင္းးမ ား၊ ေွိုသးလ ာင္း ခင္းးး းင္း ထုတက ုန္ား၏ အနာအဆာမ ား (ေွို႕)
ကွိုကည ီမ ႈမရွိး ခင္းးမ ား းင္း ဆကစတ ္သးော
အ ခားအဖွိုး အခမ ားေည္

(ေွို႕ )

၄င္းးတွို႕ သမ တၚသထက္ ာသးော

“တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ”

၏

အဖွိုး အခ းင္း

တာ၀န္ရွိမ
ရ ႈေား ဖစပါမည္။
5.

If the Buyer appoints a Third Party to manufacture or
process finished products for purchase by a UGC, then
Buyer may require a Supplier to make an offer (or
procure that an offer is made) on substantially the
same terms as those set out in the Agreement for the
sale and supply by the Supplier of the Products to the
Third Party for the manufacture of such finished
products only. If any Products are so sold to the Third
Party, such supply shall be a contractual arrangement
between only the Third Party and the Supplier and no
UGC shall be party to or have any liability for payment
of such Products.

၅။

အကယ္၍ “၀ယသူ” ေည္ UGC က ၀ယယူမႈအသတက္ သအခာေ တ္ ထုတကုန္ားကွို ထုတ္ုတရန္
(ေွို႕ ) စစ္သးဆးရန္ တတွိယ တုဂ လြ
ွိ ်ဳ စ ခုအား ခန္႕ အတပါက ထွိုအခါသတင္ “၀ယသူ” ေည္
ထွိုက ြဲေွို႕ ကမ္းးလ မ္းးမႈ တစခုကွိုး တ်ဳလ ုတ ရန္ “တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” အား
း တ်ဳလ ုတ ရ န္္ ွိုအတ ည္း ဖစၿတီး

(အဆွိုတ ါကြဲေွိ႕
ု

ကမ္းးလ မ္းးမႈကွိုး တ်ဳလုတ ္း ခင္းးကွိရယူး
ု
ခင္းး) အဆွိုတ ါကြဲေွို႕ ကုန္သးခာ၊ ထုတက ုန္ား၊
ေကသ ကက ွိုော

ထုတ္ ုတ ႈအသတက္

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူ” က
သေဘာတူစ ာခပ္ တြ
်ဳ င္ ေတ ရတ ္

တတွိယ

တါက

ကန္ထရွိုက စာခတခ်ဴ တ်ဴ ွိုမ ်ဳအစီအစဥသ ည္

ထုတက ုန္ားကွို

မညသည္းထုတက ုန္
အဆွိုတ ါကြဲေွို႕
တတွိယ

“

သးတးသေင္းးရန္ ခတ်ဳ ွိုေည္း

သးဖား္း တထား ေည္းအတွိုင္းး

ကမ္းးလ မ္းးရတါမည္။ အကယ္၍
ထွိုက ြဲေွိုသ႕ရာင္းးခခြဲ

တုဂ လအ
ွိ ်ဳ ား

သးရာင္းးခမႈ းင္း

မ ားကွိုမ ဆွို

တူညီမ ႈး ဖင္း
တတွိတ ါတီအား

တစၥည္းးသးတးသေင္းးမႈေည္
တုဂ လ္
ွိ ်ဳ း းင္း

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူတ ွို႕ အၾကားသတငသာရွိမ ည္း ဖစၿတ ီး UGC း းင္း ခတ်ဳ ွိုမႈမဟုတပါ။
အဆွိုတ ါထုတက ုန္ား အသတက္ သးတးသးခမႈအသတကက ွိုလည္းး တာ၀န္ ရွိမညဟုတပါ။

General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services
ထုတ်ကုန်မျောျားဝယ်ယူခြင်ျားနှင် ဝန်ဆ ောင်မှုအတွက် အဆထွဆထွစည်ျားမျဉျားစည်ျားကမ်ျားမျောျား

6.

Unless otherwise agreed Supplier shall ensure that: (i)
the Products are prepared for shipment so as to
prevent damage, contamination or deterioration to the
Products; (ii) packaging shall not be assembled using
either rivets, steel-staples or steel wire; (iii) palletised
deliveries shall be stacked neatly with no overhang; (iv)
pallets shall be stable and protected with an
impermeable wrap covering the entire pallet load; and
(v) the Products shall be transported in clean, hygienic,
physically sound conditions.

၆။

Version March 2021

အ ခားနည္းးလမ္းးအားး ဖင္း

သေဘာတူညီး ခင္းးမရွိတါက

တစၥည္းးသးတးသေင္းးေူေည္၊ (i) ထုတက ုန္ားေည္ သေဘၤးာတငပွို႕မႈကွိုး တ်ဳလုတရန္
ႀကွိတင္
်ဳ း တင ငထား ရာသတင္ တ ကစီး မႈ၊ တုတ သ ွိုးမႈ၊ တ ကစီး ယုးွိသယင္းးမႈ မ ဖစ္သးစရန္
ကာသကယ ႈ း တ်ဳလ ုတထားသးၾကာင္းး (ii) ထုတ္ ုတ္း ခင္းးကွို ေမႈးွိမား၊ စတီးခတပ်ဳ ငား (ေွိ႕)
ု
စတီး ၀ွိုငယာႀကွိးမ
်ဳ ား းင္းး တ်ဳလ ုတ ထားသးၾကာင္းး
ခညတ
ွိ ြဲမ ထားရန္၊

း တ်ဳလ ုတ ္သးတးထားရန္၊

ထတ င္းၿတီး တငထားရန္း းင္း

အထုတ ငယ ားတါ၀ငႈတစခုလ ုးကွို

(iv)

ထုတ ပွိုးး ခင္းးး ဖင္း

တညၿငွိမ ္သးော းင္း
(v)

ထုတက ုန္ားကွို

အထုတ ငယ ားး ဖင္း

(iii)

လက္သးရာက္သးတးတွို႕ ခင္းးမ ားကွို သးေေင္တစား ဖငး္

စွိမ ္းမ၀င္း းွိးုငသ ည္း
အကာအသကယ္သးတးမႈကွို

ေန္႕ ရင္းးသးော၊

က န္းးမာသးော၊

ရုတ ပွိုင္းးဆွိုငရာ သးကာင္းးစမန္သ ည္း သအး ခသအနမ ားသတင္ တငပွို႕ရ န္ြ ွို႕ ဖစပါေည္။
Annex B - Country specific provisions

သးနာက ညကြ ြဲ B - း းးုငငံဆုင္မြစ်ားြန္႕စည္း်ားကမ္း်ားမ္မ်ား

You must comply with the requirements set forth in the
Country Specific Clauses Exhibit set forth at
[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/] that
apply to certain of our transactions when goods or services
are provided to members of the Unilever Group in the
countries noted. We may amend this exhibit from time to
time to reflect any changes required by law. If we do so, we
will post the amended exhibit at
[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/] , inform
you and provide you with a reasonable compliance period if
permitted by applicable law.

Unilever အုပ္ ်စ ု ကုမ ၸဏီ၏ အဖွဲွဲ့၀ င်မ ျောျားအောျား ကုန်ပ္ စၥည်ျား မျောျား သိမဟု
ု
တ ် ၀န်ဆ ောင်မ ှုမ ျောျား
ဆပ္ျားအပ္်သည်အြါ

ကျွန်ုပ္ ်တ ၏
ို

အဆရောင်ျား အ၀ယ်အြျိုွဲ့ နှင်

သက်

ိုင်ဆသော

လိုအပ္်သည်

အြျက်မ ျောျားအောျား နိုင်ငံ၏ သတ်မ ှတ ်ြျက်အလိုက ်ဆနောက် က်တ ွဲ စောပ္ိုဒ် [https://www.unilever.com/
countryspecificclauses/]

တွင် ြျမှတ ်ထ ောျားဆသော

အြျက်မ ျောျားကို လိုက ်နောရမည်။ ဥပ္ ဆဒအရ

လိုအပ္်ဆသော ဆခပ္ောင်ျား လဲမ ှုမ ျောျားကို ထင်ဟ ပ္်ဆစရန် ကျွန်ုပ္ ်တ သည်
ို
ဤစောြျုပ္်ဆနောက်

က်တွအောျား
ဲ

အြါအောျားဆလျော်စ ွော ခပ္င်

က်တ ွဲအောျား

င်နိုင်ပ္ ါသည်။ ထိုသခပ္ုလု
ို
ပ္ ်ပ္ါက ခပ္င်

[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]တွင်

င်ထ ောျားဆသော ဆနောက်
ပ္ိစ်
ု တ င်ပပ္ီျား

သင်အောျား

အသိဆပ္ျား

အဆတကောင်ျား တကောျားကော ြွင်ခပ္ုထောျားဆသော ကျင်သံုျား ဥပ္ဆဒအရ သင်ဆလျော်ဆသော ကောလအတွင်ျား လိုက ်နောရန်
လိုအပ္်သည်။

