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ანტი-ბრაკონიერული პოლიტიკა ADC Anti-Poaching Policy 
პოლიტიკა/საოპერაციო პროცედურის 
დასახელება: ანტი-ბრაკონიერული 
პოლიტიკა  
 
დანაყოფი: სოციალური და 
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა 
 
ქვე-დანაყოფი: სოციალური საკითხები და 
გარემოს დაცვა 
 
შემსრულებელი: ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი, გარემოსდაცვითი 
დეპარტამენტი 
 
დადგენილება: ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის ანტი-ბრაკონიერული 
პოლიტიკა შემუშავებულია პროექტში 
ჩართული თანამშრომლების მხრიდან  
უკანონო თევზაობისა და ნადირობის 
თავიდან ასაცილებლად.  
 
ეს ანტი-ბრაკონიერული პოლიტიკა 
ვრცელდება ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის ყველა თანამშრომელზე, 
ასევე მის კონტრაქტორებსა და ქვე-
კონტრაქტორებზე. 
 
პასუხისმგებლობა: კორპორატიული 
სოციალური პასუხისმგებლობის და 
გარემოსდაცვითი დეპარტამენტები 
პასუხისმგებელნი არიან ამ პროცედურის 
დაცვაზე. 
 
 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
ღირებულებები 
 
ჩვენ მზრუნველობით ვეპყრობით ბუნებრივ 
რესურსებს 
ჩვენ გვესმის ბუნებრივი რესურსების ფასი 
და მაქსიმალურად ვცდილობთ შევამციროთ 
ჩვენი გავლენა ამ რესურსებზე როგორც 

Policy/Operational Procedure Name:  Anti-
Poaching Policy 
 
 
Section: Social and Environmental policies 
 
 
Sub-section: Social and Environmental 
 
 
Custodian: Anaklia Development Consortium, 
Environmental Department 
 
 
Policy Statement:  ADC Anti-Poaching Policy is 
developed to Prevent Illegal Fishing and Hunting 
by the employees involved in the Project 
 
 
 
 
This Anti-Poaching Policy applies to all 
personnel employed by Anaklia Development 
Consortium, its contractors and sub-contractors.  
 
 
 
Responsibility: SCR and Environmental 
Departments is responsible for maintaining this 
procedure. 
 
 
 
 
ADC Values 
 
 
WE TAKE GOOD CARE OF NATURAL 
RESOURCES 
We understand the value of natural resources 
and do our best to reduce our impact on these 
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ჩვენი ძირითადი საქმიანობისას, ისე 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში.   
 
ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი 
ცხოვრების წესს 
ჩვენ ვიცით, რომ თევზაობა და ნადირობა 
ადგილობრივი ცხოვრების მნიშვნელოვანი 
ელემენტებია. გვესმის, რომ თევზაობისა და 
ნადირობის რესურსები შეზღუდულია.  
 
ჩვენ პატივს ვცემთ ადგილობრივი 
მოსახლეობის საჭიროებებს 
ანაკლიაში ჩვენი გუნდის მისია არ 
გულისხმობს თევზაობისა და ნადირობის 
ადგილობრივი რესურსების მოხმარებას. 
ჩვენი თანამშრომლები ჩადიან ანაკლიაში 
მათი პროფესიული დავალებების 
შესასრულებლად, რაც არ გულისხმობს 
თევზაობის და  ნადირობის აქტივობებს 
ადგილობრივ ბუნებრივ გარემოში.  
ჩვენ არ ვაპირებთ ადგილობრივ 
მეთევზეებთან და მონადირეებთან 
კონკურენტული ურთიერთობების 
დამყარებას. პირიქით, ჩვენ 
დაინტერესებულები ვართ დავამყაროთ 
მათთან თანამშრომლობა ნადირობისა და 
თევზაობის შედეგად მიღებული 
პროდუქციის შეძენით ინდივიდუალურად 
თანამშრომლების მიერ და კოლექტიურად 
კომპანიის მიერ.  
  
 
ჩვენ გვჯერა ჩვენი რეპუტაციის 
ჩვენს გუნდს ესმის, რომ ადგილობრივი 
თემის მხარდაჭერა მდგრადი ბიზნესის 
საფუძველია. ჩვენი მიზანია ავაწყოთ 
პატიოსნებაზე და ურთიერთპატივისცემაზე 
დაფუძნებული ურთიერთობა ადგილობრივ 
თემთან. 
 
მომარაგების ჯაჭვის მართვა 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 
ადგილზე მომუშავე კონტრაქტორებისა და 

resources both in our main activity and our day-
to-day living. 
 
WE SUPPORT THE LOCAL LIFESTYLE 
 
We are aware that fishing and hunting are 
important elements of local lifestyle. We 
understand that fishing and hunting resources 
are limited.  
 
WE RESPECT THE NEEDS OF LOCAL 
RESIDENTS 
The mission of our team in Anaklia does not 
suppose consuming local fishing and hunting 
resources. Our employees arrive to Anaklia to 
accomplish their professional tasks that do not 
suppose any fishing or hunting activities in local 
natural habitats.  
 
 
We are also not going to establish competitive 
relationships with local fishers and hunters. 
Rather, we are interested in co-operative 
relationships with them through purchasing 
hunting and fishing products individually by our 
employees and collectively by the company. 
 
 
 
 
 
 
WE BELIEVE IN OUR REPUTATION 
Our team understands that support of local 
community is the basis of sustainable business. 
We are aimed at building honest and respectful 
relationships with local community. This 
includes  
 
 
Supply chain management  
ADC will require its contractors and sub-
contractors working at the Project sites to 
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ქვეკონტრაქტორებისაგან მოითხოვს 
კონსორციუმის სტანდარტებისა და 
მოთხოვნების (როგორც გაწერილია 
კონსორციუმის შრომის მართვის გეგმაში) 
დაცვით, ასევე სხვა მოქმედი სტანდარტების 
შესაბამისად მუშაობას, მათ შორისაა 
წინამდებარე წესები უკანონო თევზაობისა 
და ნადირობის თავიდან აცილების შესახებ. 
პროექტთან მიმართებაში მესამე მხარის 
დამსაქმებლების საქმიანობის მართვისა და 
მონიტორინგისთვის ანაკლიის  
განვითარების კონსორციუმი შეიმუშავებს 
და დაიცავს  წესებსა და პროცედურებს. 
კონსორციუმი უზრუნველყოფს, რომ 
სახელშეკრულებო პირობები პასუხობდეს ამ 
მოთხოვნებს.  
 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სხვა 
სასარგებლო წესები (ადამიანური 
რესურსების პოლიტიკა): 
 
1) ბიომრავალფეროვნების მართვის 
გეგმა - ვრცელდება ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის ყველა თანამშრომელზე, 
კონსორციუმის შვილობილი კომპანიების 
თანამშრომლებზე,  მის კონტრაქტორებსა და 
ქვე-კონტრაქტორებზე.  
2) ზღვის ძუძუმწოვრებისა და თევზების 
მართვის გეგმა -  ვრცელდება ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმის ყველა 
თანამშრომელზე, კონსორციუმის 
შვილობილი კომპანიების 
თანამშრომლებზე,  მის კონტრაქტორებსა და 
ქვე-კონტრაქტორებზე. 
3) თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი - 
ვრცელდება ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის ყველა თანამშრომელზე, 
კონსორციუმის შვილობილი კომპანიების 
თანამშრომლებზე,  მის კონტრაქტორებსა და 
ქვე-კონტრაქტორებზე. 
4) შრომითი ქცევის კოდექსი - ვრცელდება 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
ყველა თანამშრომელზე, ასევე 

comply with all ADC standards and 
requirements (as appropriate and as defined in 
the Labour Management Plan) as well as the 
applicable standards, including the current 
Policy to Prevent Illegal Fishing and Hunting.  
ADC will establish and maintain policies and 
procedures for managing and monitoring the 
performance of third party employers in relation 
to the project. ADC will ensure that contractual 
provisions reflect these requirements.  
 
 
 
 
 
 
 
Other useful HR Policies of ADC: 
 
 
 
1) Biodiversity Management Plan – applies 
to all ADC employees and employees of ADC 
sister companies, ADC contractors and sub-
contractors 
 
 
2) Marine Mammal and Fish Management 
Plan - applies to all ADC employees, employees 
of ADC sister companies, ADC contractors and 
sub-contractors 
 
 
 
3) Worker’s Code of Conduct – applies to all 
ADC employees and employees of ADC sister 
companies, ADC contractors and sub-contractors 
 
 
 
4) Labour Code of Conduct - applies to all ADC 
employees and employees of ADC sister 
companies 



 

ADC Anti-Poaching Policy 
ADC-P1-G0-ES-PLC-0001-02 
March 2019            6 

კონსორციუმის შვილობილი კომპანიების 
თანამშრომლებზე.  
 
*წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
კონფიდენციალურ ინტელექტუალურ 
საკუთრებას. რეპროდუქცია, 
კონსორციუმის, მისი კონტრაქტორი და ქვე-
კონტრაქტორი კომპანიების 
თანამშრომლების გარდა, სხვა პირებისთვის 
გაზიარება, ან აქ დაცული რაიმე 
ინფორმაციის გამოყენება მკაცრად 
აკრძალულია კონსორციუმის 
აღმასრულებელი პირის მხრიდან 
წერილობითი ნებართვის მიღების გარეშე.  
 
    
/ლევან ახვლედიანი/ ----------------------------
---------                           
გენერალური დირექტორი; ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმი 
 
თარიღი ______01.09.2018____ 
 
 

 
 
 
*The entire content of this Anti-Poaching Policy 
and will remain the confidential intellectual 
property of ADC; the reproduction, sharing 
other than with ADC employees, employees of 
ADC contractors and sub-contractors or any 
other use of any information contained herein is 
strictly prohibited without first receiving 
written authorization from an ADC executive.                  
 
 
 
 
 
 
/Levan Akhvlediani/ 
_________________________________ 
General Director; Anaklia Development 
Consortium  
 
Date ______01.09.2018____ 
 
 

 

 


