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ადამიანური რესურსების პოლიტიკა ADC Human Resource Policy 
კომპანიის პოლიტიკა/საოპერაციო 
პროცედურის დასახელება: ადამიანური 
რესურსების პოლიტიკა  
დანაყოფი: ადამიანური რესურსების 
პროცედურები 
 
ქვე-დანაყოფი: დასაქმება  
შემსრულებელი: ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი, ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი  
 
დადგენილება:  ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის ადამიანური რესურსების 
პოლიტიკა წარმოადგენს  ორგანიზაციის 
მიერ დასაქმების სხვადასხვა ასპექტების 
შესახებ მიღებული მიდგომების ზოგად 
სახელმძღვანელოს.  
კომპანიის ადამიანური რესურსების 
პოლიტიკა ასახავს ორგანიზაციის ძირითად 
ღირებულებებს და მთლიანად კომპანიის 
კულტურას.   
 
ადამიანური რესურსების ეს პოლიტიკა 
ვრცელდება ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის მიერ დაქირავებულ ყველა 
თანამშრომელზე, კომპანიის 
კონტრაქტორებსა და ქვე-კონტრაქტორებზე. 
  
პასუხისმგებლობა: ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტი 
პასუხისმგებელია ამ პროცედურის დაცვაზე. 
 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 
მიიღებს და/ან დაიცავს ადამიანური 
რესურსების პოლიტიკას, ასევე მართვის 
სისტემებსა და პროცედურებს მისი ზომისა 
და სამუშაო ძალის გათვალისწინებით, რაც 
განსაზღვრავს მის მიდგომას მართოს 
შრომითი რესურსები საქართველოს შრომის 
კოდექსის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის (EBRD) PR2 და PR4 
მოთხოვნების შესაბამისად და სოციალური 

Policy/Operational Procedure Name:  Human 
Resource Policy 
 
Section: HR Procedures 
 
 
Sub-section: Employment 
Custodian: Anaklia Development Consortium, 
Human Resources Management Department 
 
 
Policy Statement: ADC HR policy provides 
generalized guidance on the approach adopted 
by the organization, concerning various aspects 
of employment.  
ADC HR policy reflects the organization’s core 
values and overall company culture.  
 
 
 
 
 
This HR Policy applies to all personnel employed 
by Anaklia Development Consortium, its 
contractors and sub-contractors.  
 
 
 
Responsibility: Human Resources Management 
Department is responsible for maintaining this 
procedure. 

 
ADC will adopt and/or maintain human 
resources policies and management systems or 
procedures appropriate to its size and workforce 
that sets out its approach to managing the 
workforce in accordance with the requirements 
of Georgian Labor Code; EBRD performance 
requirements PR2 and PR4 and Social 
Accountability International  SA8000 Standard. 
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პასუხისმგებლობის საერთაშორისო 
სტანდარტის  SA8000 დაცვით.  
ეს პოლიტიკა და პროცედურები გასაგები და 
მისაღები იქნება თანამშრომლებისათვის, 
წარმოდგენილი მათ ძირითად სასაუბრო  
ენაზე/ენებზე.  
 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
ღირებულებები 
 
ჩვენ ერთი გუნდი ვართ 
თითოეული ჩვენთაგანი ერთი გუნდის 
წევრია და ერთად ვმუშაობთ საერთო 
მიზნისთვის. წარმატებას ვაღწევთ მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც შეკრულ გუნდად 
ვმუშაობთ. თითოეულ ადამიანს პატივი 
უნდა ვცეთ მისი აზრების, გრძობების და 
განსხვავებულობის გამო.     
 
ჩვენ გვჯერა უსაფრთხოების, ხარისხის და 
სისწრაფის 
უსაფრთხოება ყოველთვის უმთავრესია - ასე 
ვქმნით ჩვენ ხარისხიან პროდუტს, რადგანაც 
ვთვლით, რომ ესაა სწორი გზა და ესაა 
რასთანაც ასოცირდება ჩვენი საქმიანობა. 
ჩვენ გვჯერა, რომ ყოველთვის უნდა 
დავიცვათ მაღალი სტანდარტი. ჩვენი 
მოთხოვნაა, რომ პროექტის ფარგლებში 
სხვადასხვა ოპერაციები მიმდინარეობდეს 
ერთდროულად ისე, რომ რისკის ქვეშ არ 
მოექცეს უსაფრთხოება, ხარისხი,  
ეფექტურობა ან ეკონომია. 
 
ჩვენ გვჯერა ჩვენი რეპუტაციის 
ჩვენი გუნდი არის ჩვენი ოჯახი და ეს არის 
მიზეზი, რატომაც ჩვენი ბიზნეს 
პარტნიორები საქმეს იჭერენ ჩვენთან. კარგი 
რეპუტაცია წარმატების საწინდარია. ჩვენ 
გვჯერა, რომ ჩვენი გუნდის ყოველი და 
თითოეული წევრი გულწრფელია და 
იზიარებს  ამ იდეალებს.  
 
 

These policies and procedures will be 
understandable and accessible to workers, and in 
the main language(s) spoken by the workforce. 

 
 
 
 
ADC Values 

 
 
WE ARE ONE TEAM 
Every one of us is on the same team and we all 
work together for a common goal. We only 
succeed when we are a cohesive team. Each 
person should be respected for his or her ideas, 
feelings, and diversity.  
 
 
 
WE BELIEVE IN SAFETY, QUALITY AND 
SPEED 
With safety always first, we produce a quality 
product because it is the right thing to do, and it 
is what our business associates. We believe in 
always maintaining our high standards. We 
demand that our project be organized with many 
operations performed simultaneously, without 
jeopardizing safety, quality, efficiency, or 
economy. 

 
 
 
 
WE BELIEVE IN OUR REPUTATION 
Our team is our family and it is the reason that 
our business partners conduct business with us. 
A good reputation is the key to success. We count 
on each and every member of our team to be 
honest and to live up to these ideals. 
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საქართველოს კანონმდებლობა 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
პოლიტიკაა, რომ დაიცვას მოქმედი კანონები 
და წარმართოს საქმიანობა უმაღლესი 
მორალური, კანონიერი და ეთიკური 
სტანდარტების შესაბამისად. კანონთან 
შესაბამისობა არ ნიშნავს მხოლოდ კანონის 
დაცვას, არამედ ჩვენი  საქმიანობის 
წარმართვას ისე, რომ მოვიპოვოთ აღიარება 
როგორც კარგმა და კანონმორჩილმა 
მოქალაქეებმა, სიფრთხილით მოვეკიდოთ 
ჩვენს პასუხისმგებლობებს სხვადასხვა 
მიმართულებით. იმ შემთხვევებში, 
რომლებსაც კანონი არ არეგულირებს, 
საქმიანობას განსაზღვრავს ეთიკისა და 
მორალის შესაბამისი სტანდარტები, რაც 
კარგი ქცევისა და მოქალაქეობისათვის იგივე 
ყურადღებასა და გულმოდგინებას 
მოითხოვს.   
თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან 
საქართველოს კანონები,  განსაკუთრებით კი 
გაეცნონ ისეთ სპეციფიურ რეგულაციებს, 
რაც შეეხება კლუბურ ნარკოტიკებს, 
აკრძალულ ნივთიერებებს და თაღლითობას. 
კონსორციუმის მენეჯმენტი შესაბამის 
კანონებს თანამშრომლებს ბრიფინგების ან 
არაფორმალური დისკუსიების ფორმატით 
გააცნობს.   
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 
მოქმედებს საქართველოს შრომის კოდექსის 
შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ 
მოიცავს შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის კონვენციაში ასახულ 
ძირითად პრინციპებსა და სტანდარტებს: 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
კონვენციები: 29 და 105 (იძულებითი შრომა), 
87 (გაერთიანების თავისუფლება), 98 
(კოლექტიური მოლაპარაკებების უფლება), 
100 და111 (დისკრიმინაცია), 138 
(მინიმალური ასაკი) 182 (ბავშვთა შრომის 
ყველაზე უარესი ფორმები), ასევე 
სოციალური უსაფრთხოება და 

Georgian Law 
It is ADC policy to comply with all governing 
laws and to conduct our business with the 
highest moral, legal, and ethical standards. 
Compliance with the law not only means 
following the law, but also conducting our 
business in such a manner as to be recognized as 
good and law-abiding citizens, alert to our 
responsibilities in all areas of good citizenship. 
Even where the law does not apply, applicable 
standards of ethics and morality relate to our 
activities and require the same diligence and 
attention to good conduct and citizenship. 
 
 
 
 
 
 
Employees must abide by all laws of the Georgia 
and in particular make themselves aware of the 
specific regulations pertaining to recreational 
drugs, prohibited materials, and fraud.  ADC 
management will make personnel aware of 
pertinent laws via briefing sessions or informal 
discussions. 
 
 
ADC acts in a compliance with the LABOUR 
CODE OF GEORGIA which incorporates the 
fundamental principles and standards embodied 
in the ILO conventions: ILO conventions 29 and 
105 (forced labour), 87 (freedom of association), 
98 (right to collective bargaining), 100 and 111 
(discrimination), 138 (minimum age) 182 (worst 
forms of child labour), also social security and 
occupational health and safety laws. 
 
 
 
 
 
 



 

ADC Human Resources Policy 
ADC-P1-G0-HR-PLC-0001-02 
March 2019            6 

პროფესიული ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების კანონები.  
 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 
მოითხოვს შრომისა და სამუშაო პირობების 
(SA8000, ევროპის რეკონსტრუქციისა დ 
აგანვითარების ბანკის მოთხოვნები PR2 და 
PR4) კრიტერიუმებთან შესაბამისობას:  

 ბავშვთა შრომა: დაუშვებელია 
ბავშვების შრომის გამოყენება ან 
მხარდაჭერა; 

 იძულებითი და სავალდებულო 
შრომა: დაუშვებელია იძულებითი ან 
სავალდებულო შრომის გამოყენება ან 
მხარდაჭერა. თანამშრომლების 
უფლება დატოვონ სამუშაო ადგილი 
სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ; 
თანამშრომლების თავისუფლება 
შეწყვიტონ კონტრაქტი; 
დაუშვებელია ტრეფიკინგის 
გამოყენება ან მხარდაჭერა.  

 პროფესიული ჯანმრთელობა და 
უსაფრთხოება: უსაფრთხო და 
ჯანმრთელი სამუშაო გარემოს 
უზრუნველყოფა; პოტენციური 
პროფესიული უბედური 
შემთხვევებისგან დაცვა; ინსტრუქცია 
ყველა თანამშრომლისთვის 
პროფესიულ ჯანმრთელობასა და 
უსაფრხოებაზე; რისკების აღმოჩენის, 
თავიდან აცილების და საპასუხო 
ზომების მიღების სისტემა;  ყველა 
უბედური შემთხვევის აღრიცხვა; 
თანამშრომლის უზრუნველყოფა 
დამცავი აღჭურვილობით და 
სამუშაოსთან დაკავშირებული 
დაზიანების შემთხვევაში 
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;  
ორსულობის პერიოდში და 
მშობიარობის შემდეგ 
თანამშრომლებისთვის რისკების 
შემცირება და აღმოფხვრა; 
ჰიგიენური ტუალეტი, სასმელი 

 
 
 
ADC requires compliance with the following 
performance criteria of Labour and Working 
Conditions (SA8000; EBRD performance 
requirements PR2 and PR4): 
 

 Child Labor: No use or support of child 
labor;  
 

 Forced and Compulsory Labor: No use or 
support for forced or compulsory labor; 
personnel right to leave premises after 
workday; personnel free to terminate 
their employment; and no use nor 
support for human trafficking. 
 
 
 
 

 Occupational Health and Safety: Provide 
a safe and healthy workplace; prevent 
potential occupational accidents; 
instruction on OSH for all personnel; 
system to detect, avoid, respond to risks; 
record all accidents; provide personal 
protection equipment and medical 
attention in event of work-related 
injury; remove, reduce risks to new and 
expectant mothers; hygiene- toilet, 
potable water, sanitary food storage; 
decent dormitories- clean, safe, meet 
basic needs; and worker right to remove 
from imminent danger.  
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წყალი, სუფთა სათავსო 
საკვებისთვის; კეთილმოწყობილი 
საერთო საცხოვრებლები - სუფთა, 
უსაფრთხო, აკმაყოფილებს ძირითად 
საჭიროებებს; თანამშრომლის 
უფლება დატოვოს სამუშაო ადგილი 
მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან 
აცილების მიზნით.  

 გაერთიანების თავისუფლება და 
კოლექტიური მოლაპარაკებების 
წარმოების უფლება: პროფესიული 
კავშირების შექმნისა და მასში 
გაწევრიანების, ასევე კოლექტიური 
მოლაპარაკებების წარმოების 
უფლების პატივისცემა; ყველა 
თანამშრომელს აქვს უფლება: 
ორგანიზება გაუწიოს პროფესიულ 
კავშირებს მისივე არჩევანის 
მიხედვით და კოლექტიური 
მოლაპარაკება აწარმოოს 
დამსაქმებელთან. კომპანია: პატივს 
სცემს კავშირების ორგანიზებისა და 
კოლექტიური მოლაპარაკებების 
წარმოების უფლებას; არ ჩაერევა 
თანამშრომლების ორგანიზაციებში 
ან კოლექტიური მოლაპარაკებების 
წარმოების პროცესში; ახდენს 
კოლექტივის ინფორმირებას ამ 
უფლებებზე და სამაგიეროს 
გადახდაზე  უარის შესახებ; ნებას 
დართავს თანამშრომლებს 
თავისუფლად აირჩიონ 
წარმომადგენლები იმ შემთხვევაში, 
თუ კანონი ზღუდავს მათ უფლებებს;  
უზრუნველყოფს 
არადისკრიმინაციულ მიდგომას 
თანამშრომელთა ორგანიზაციებში 
ჩართული კოლექტივის მიმართ; და 
უზრუნველყოფს წარმომადგენლების 
დაშვებას თანამშრომლებთან 
სამუშაო ადგილებზე.  

 არადისკრიმინაციული და თანაბარი 
შესაძლებლობები:  დაუშვებელია 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Freedom of Association and Right to 
Collective Bargaining: Respect the right 
to form and join trade unions and bargain 
collectively. All personnel are free to: 
organize trade unions of their choice; 
and bargain collectively with their 
employer. A company shall: respect right 
to organize unions & bargain 
collectively; not interfere in workers’ 
organizations or collective bargaining; 
inform personnel of these rights & 
freedom from retaliation; where law 
restricts rights, allow workers freely 
elect representatives; ensure no 
discrimination against personnel 
engaged in worker organizations; and 
ensure representatives access to workers 
at the workplace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Non-discrimination and equal 
opportunity: No discrimination based on 
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დისკრიმინაცია რასის, ეროვნული ან 
სოციალური წარმომავლობის, 
კასტის, დაბადების, რელიგიის ან 
რწმენის, შეზღუდული 
შესაძლებლობების, სქესის, 
სექსუალური ორიენტაციის, 
ოჯახური მდგომარეობის, კავშირის 
წევრობის, პოლიტიკური 
შეხედულებების და ასაკის ნიშნით; 
დაუშვებელია დისკრიმინაცია 
დაქირავების, ანაზღაურების, 
ტრენინგებზე ხელმისაწვდომობის, 
დაწინაურების, კონტრაქტის 
შეწყვეტის და პენსიაზე გასვლის 
დროს; დაუშვებელია  
თანამშრომლების პრინციპების ან 
პრაქტიკის განხორციელების 
პროცესში ჩარევა; სამუშაო ადგილზე 
ან კომპანიის შენობაში აკრძალულია 
მუქარა, შეურაცხყოფა, 
ექსპლუატაცია და იძულება; 
ნებისმიერ გარემოებაში 
დაუშვებელია ორსულობის ან 
ქალწულობის ტესტის ჩატარება. 
სამსახურეობრივი ურთიერთობები 
ემყარება თანაბარი 
შესაძლებლობების და სამართლიანი 
მოპყრობის პრინციპებს, 
დაუშვებელია დისკრიმინაცია 
სამსახურეობრივი ურთიერთობების 
ნებისმიერი ასპექტით, მათ შორის 
შერჩევა და დაქირავება, დანიშვნა, 
კომპენსაცია (ხელფასებისა და 
სარგებლის ჩათვლით), სამუშაო 
გარემო და დასაქმების პირობები, 
მათ შორის სამუშაო ადგილის 
ადაპტაცია შეზღუდული 
უნარებისთვის, ტრენინგებთან 
ხელმისაწვდომობა, დაწინაურება, 
დასაქმების შეწყვეტა ან პენსიაზე 
გასვლა, და დისციპლინა. შესაბამისი 
ზომების მიღება შევიწროვების 
საპასუხოდ მისი აღმოფხვრისათვის, 

race, national or social origin, caste, 
birth, religion or belief, disability, 
gender, sexual orientation, marital or 
family status, union membership, 
political opinions and age. No 
discrimination in hiring, remuneration, 
access to training, promotion, 
termination, and retirement. No 
interference with exercise of personnel 
tenets or practices; prohibition of 
threatening, abusive, exploitative, 
coercive behavior at workplace or 
company facilities; no pregnancy or 
virginity tests under any circumstances. 
Base the employment relationship on the 
principle of equal opportunities and fair 
treatment, and will not discriminate 
with respect to all aspects of the 
employment relationship, including 
recruitment and hiring, job assignment, 
compensation (including wages and 
benefits),6 working conditions and terms 
of employment, including reasonable 
adaptation of the workplace related to 
disabilities, access to training, 
promotion, termination of employment 
or retirement, and discipline. Take 
measures to prevent and address 
harassment, including sexual 
harassment, bullying, intimidation 
and/or exploitation. 
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სექსუალური შევიწროვების, 
ბულინგის, დაშინების და/ან 
ექსპლუატაციის ჩათვლით. 

 დისციპლინური პრაქტიკა:  
ვეპყრობით ყველა თანამშრომელს 
ღირსებითა და პატივისცემით; 
ნულოვანი ტოლერანტობა ფიზიკურ 
სასჯელს, თანამშრომლების 
მორალურ ან ფიზიკურ 
შეურაცხყოფას. დაუშვებელია 
სასტიკი და არაადამიანური 
მოპყრობა. 

 სამუშაო საათები: საქართველოს 
კანონმდებლობასთან და 
ინდუსტრიის სტანდარტებთან 
შესაბამისობა; ჩვეულებრივი სამუშაო 
კვირა, ზეგანაკვეთური დროის 
გამოკლებით არ უნდა აჭარბებდეს 48 
საათს; ზეგანაკვეთური შრომა 
ნებაყოფლობითია, არა 
რეგულარული და არის მხოლოდ 
შეთანხმების საგანი.  

 ანაზღაურება: პერსონალის საარსებო 
მინიმუმის უფლების პატივისცემა; 
ყველა თანამშრომლის ანაზღაურება  
სულ მცირე ოფიციალურად 
დადგენილი საარსებო მინიმუმის 
ტოლია; ხელფასები საკმარისია 
ძირითადი საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად და 
დისკრეციული შემოსავლის 
უზუნველსაყოფად; დაქვითვა არ 
გამოიყენება დისციპლინური 
მიზნებისთვის, ცალკეული 
გამონაკლისების გარდა; ხელფასები 
და სარგებელი გარკვევითაა 
შეთანხმებული თანამშრომლებთან; 
გადახდა ხდება მოსახერხებელი 
მეთოდით - საბანკო გადარიცხვის 
გზით; ზეგანაკვეთური ანაზღაურება 
ხდება საუკეთესო ტარიფით; 

 თანამშრომელთა საცხოვრებელი - 
ადგილზე თანამშრომლების 

 
 
 

 Disciplinary Practices: Treat all 
personnel with dignity and respect; zero 
tolerance of corporal punishment, 
mental or physical abuse of personnel; no 
harsh or inhumane treatment. 

 
 
 
 

 Working Hours: Compliance with 
Georgian laws & industry standards; 
normal workweek, not including 
overtime, shall not exceed 48 hours; 
overtime is voluntary, not regular; 
required overtime only if negotiated. 

 
 
 
 

 Remuneration: Respect right of 
personnel to living wage; all workers 
paid at least legal minimum wage; wages 
sufficient to meet basic needs & provide 
discretionary income; deductions not for 
disciplinary purposes, with some 
exceptions; wages and benefits clearly 
communicated to workers; paid in 
convenient manner – via bank transfer; 
overtime paid at premium rate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Worker accommodation - Provide 
accommodation for workers on site, the 
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საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, 
რომელიც იქნება სუფთა, უსაფრთხო, 
შესაფერისი ადგილმდებარეობით და 
დააკმაყოფილებს თანამშრომლების 
ძირითად საჭიროებებს.  

 საჩივრის მექანიზმი - სამსახურში 
აყვანის დროს თანამშრომლების 
ინფორმირება საჩივრის მექანიზმის 
შესახებ და მისი ადვილად 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა; მექანიზმში 
ჩართული უნდა იყოს მენეჯმენტის 
შესაბამისი დონე და  პრობლემების 
გადაჭრა უნდა ხდებოდეს 
დროულად, გასაგები და 
გამჭვირვალე პროცესის 
გამოყენებით, რაც თავის მხრივ 
უზრუნველყოფს დროულ რეაქციას , 
ყოველგვარი სამაგიეროს გადახდის 
გარეშე.   მექანიზმი ასევე უნდა 
ითვალისწინებდეს 
კონფიდენციალური საჩივრების 
წამოწევას და მიმართვას. 
კონსორციუმი უზრუნველყოფს 
საჩივრების ეფექტიან მექანიზმს 
მესამე მხარის თანამშრომლებისთვის 
(გთხოვთ იხილეთ ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმის 
შრომითი ქცევის კოდექსი და 
თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი). 

 მოთხოვნები უსაფრთხოების 
თანამშრომლებთან - იმ შემთხვევაში 
თუ ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი ქირაობს 
თანამშრომლებს ან კონტრაქტორებს 
მისი კოლექტივისა და ქონების 
უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად, ის შეათანხმებს  
უსაფრთხოების თანამშრომლების 
საქმიანობისა და ქცევის 
სტანდარტებს დაქირავების, ქცევის 
წესების, ტრენინგის, აღჭურვის და 
ასეთი ტიპის პერსონალის 

accommodation shall be appropriate for 
its location and be clean, safe and, at a 
minimum, meet the basic needs of 
workers. 

 
 Grievance Mechanism - Inform the 

workers of the grievance mechanism at 
the time of hiring, and make it easily 
accessible to them. The mechanism 
should involve an appropriate level of 
management and address concerns 
promptly, using an understandable and 
transparent process that provides timely 
feedback to those concerned, without 
any retribution. The mechanism should 
also allow for confidential complaints to 
be raised and addressed. ADC will 
provide an effective grievance 
mechanism to serve workers engaged by 
the third party. (please refer to ADC 
Labor Code of Conduct and ADC 
Workers Code of Conduct). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Security personnel requirements- In case 
if ADC retains employees or contractors 
to provide security to safeguard its 
personnel and property, it will agree a 
standard of practice and behaviour for 
the security personnel, in terms of 
hiring, rules of conduct, training, 
equipping and monitoring of such 
personnel. ADC will make reasonable 
inquiries to satisfy itself that those 
providing security services are not 
implicated in past abuses, will ensure 
they are trained adequately in the use of 
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მონიტორინგის მიმართულებით.   
ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი წამოაყენებს 
გონივრულ მოთხოვნებს, რათა 
დარწმუნდეს, რომ ის პერსონალი, 
რომელმაც უსაფრთხოება უნდა 
დაიცვას არ არის დაკავშირებული 
წარსულში უკანონობასთან, რომ 
შესაბამისადაა მომზადებული ძალის 
გამოყენების (მათ შორის საჭიროების 
შემთხვევაში ცეცხლსასროლი 
იარაღის) მიმართულებით, რომ 
სწორად მოექცევა თანამშრომლებს 
და ადგილობრივ თემს და მოთხოვს 
მათ იმოქმედონ შესაბამისი კანონის 
ფარგლებში.  ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმი არ 
გასცემს სანქციას ძალის 
გამოყენებაზე პრევენციისა და 
თავდაცვის შემთხვევების გარდა,  
საფრთხის მოცულობისა და 
ხასიათის პროპორციულად. 
ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი შეიმუშავებს და 
დაიცავს საჩივრების ეფექტიან 
მექანიზმს, რომ დაზარალებულმა 
თემმა და თანამშრომლებმა შეძლონ 
თავიანთი წუხილის გამოხატვა 
უსაფრთხოების ზომების და 
უსაფრთხოების თანამშრომლების 
ქმედებების მიმართ, კომპანია 
აცნობებს თემებსა და 
თანამშრომლებს საჩივრების 
მექანიზმების არსებობისა და 
გამოყენების შესაძლებლობის 
შესახებ.   

 გამჭვირვალობა/კომუნიკაცია 
დაინტერესებულ პირებთან - 
ანაკლიის განვიარების 
კონსორციუმმა შეიმუშავა 
დაინტერესებულ პირთა 
ჩართულობის გეგმა, და ეს 
დოკუმენტი მოიცავს მათთან 

force (and where applicable, firearms) 
and appropriate conduct towards 
workers and the local community, and 
require them to act within the applicable 
law. ADC will not sanction any use of 
force except when used for preventive 
and defensive purposes in proportion to 
the nature and extent of the threat. ADC 
will establish and maintain an effective 
grievance mechanism to allow the 
affected community and workers to 
express concerns about the security 
arrangements and actions of security 
personnel, and will inform communities 
and workers of the availability and use of 
the grievance mechanisms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transparency / Communication with 
stakeholders -  ADC developed a 
Stakeholder Engagement Plan, 
document with covers all aspects of 
communication with stakeholders 
(please refer to Stakeholder Engagement 
Plan)  
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კომუნიკაციის ყველა ასპექტს 
(გთხოვთ იხილოთ დაინტერესებულ 
პირთა  ჩართულობის გეგმა). 

 სამუშაო ურთიერთობები - ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმი ყველა 
თანამშრომელს გააცნობს მათთვის 
საქართველოს შრომის კოდექსით 
განსაზღვრულ უფლებებს,  სამუშაო 
და დასაქმების პირობებს ხელფასის, 
სამუშაო საათების, ზეგანაკვეთური 
საქმიანობის და კომპენსაციის, 
ნებისმიერი სარგებლის (როგორიცაა 
დაზღვევა, ბიულეტენი, დეკრეტული 
შვებულება და დასვენების დღეები) 
ჩათვლით. ეს ინფორმაცია იქნება 
გასაგები და ხელმისაწვდომი 
თანამშრომლებისათვის, 
მიწოდებული მათთვის ძირითად 
სასაუბრო ენაზე/ენებზე. ადამიანური 
რესურსების მართვის სისტემა 
პატივს სცემს თანამშრომლების 
პირადი ცხოვრებისა და მონაცემთა 
დაცვის უფლებებს. ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმი 
უზრუნველყოფს, რომ სისტემის 
დახვეწის მიზნით, თანამშრომლებს 
ჰქონდეთ შენიშვნების გამოთქმის 
შესაძლებლობა, მათ შორის 
საჩივრების წარმოდგენის მექანიზმის 
ნაწილში.  

 არა დაქირავებული თანამშრომლები 
- არა დაქირავებული 
თანამშრომლებისთვის, რომლებიც 
პროექტის ფარგლებში მუშაობენ 
ადგილზე ან ასრულებენ პროექტის 
ძირითად ფუნქციებთან 
დაკავშირებულ პირდაპირ სამუშაოს 
კონტრაქტორი, ქვეკონტრაქტორი ან 
სხვა შუამავლების მხრიდან, 
ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი გამოიყენებს შესაბამის 
ძალისხმევას, რომ 1. დარწმუნდეს, 
რომ ეს კონტრაქტორები და 

 
 

 
 Working relationships - ADC will 

communicate to all employees their 
rights under Georgian Labor Code, 
working conditions and terms of 
employment including their entitlement 
to wages, hours of work, overtime 
arrangements and overtime 
compensation, any benefits (such as 
insurance, leave for illness, maternity or 
holiday). This information will be 
understandable and accessible to 
workers and available in the main 
language(s) spoken by the workforce. 
Human resources management systems 
will respect the rights of workers to 
privacy and data protection. ADC will 
ensure employees have the opportunity 
to provide comments as part of 
continuous improvement, including how 
to raise grievances. 

 
 
 
 
 
 
 

 Non-employee workers - For non-
employee workers engaged by ADC 
through contractors, sub-contractors or 
other intermediaries to work on project 
sites or perform work directly related to 
the core functions of the project, ADC 
will use reasonable efforts to: (i) ascertain 
that these contractors or intermediaries 
are reputable and legitimate enterprises; 
and (ii) require that they apply the 
requirements stated in ADC Policies.  
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შუამავლები არიან მაღალი 
რეპუტაციის კანონიერი 
ორგანიზაციები და 2. მოითხოვოს 
მათი მხრიდან ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმის 
წესებში აღწერილი მოთხოვნების 
შესრულება.  

 
შემცირების პროცედურა - ამ პროცედურის 
შემუშავება მოხდება ცალკე. 
პროექტთან დაკავშირებული კოლექტიური 
გათავისუფლების აღსრულებამდე, 
კლიენტი განახორციელებს ანალიზს 
შემცირების პროცესის ალტერნატივების 
შესახებ.  თუ ანალიზი ვერ გამოკვეთავს 
შემცირების ეფექტიან ალტერნატივებს, 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 
შეიმუშავებს და განახორციელებს 
შემცირების გეგმას, რომ შეაფასოს, 
შეამციროს და შეამსუბუქოს  
თანამშრომელთა შემცირებით გამოწვეული 
ზიანი, საქართველოს შრომის კოდექსისა და 
კანონმდებლობის შესაბამისად, 
საერთაშორისო ინდუსტრიული პრაქტიკის 
გათვალისწინებით და არადისკრიმინაციულ 
და შეთანხმებით პრინციპებზე 
დაყრდნობით. შემცირებისას, შერჩევის 
პროცესი იქნება გამჭვირვალე, სამართლიან, 
ობიექტურ და თანმიმდევრულად 
გამოყენებულ კრიტერიუმებზე 
დაფუძნებული და საჩივრის წარმოდგენის 
ეფექტიანი მექანიზმის საგანი. ყველა 
გადაუხდელი ვალდებულება, სოციალური 
სარგებელი და/ან კომპენსაცია იქნება 
გადახდილი საქართველოს შრომის 
კოდექსის ან შესაბამისი შრომითი 
ხელშეკრულების თანახმად.    
 
მომარაგების ჯაჭვის მართვა 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 
ადგილზე მომუშავე კონტრაქტორებისა და 
ქვეკონტრაქტორებისაგან მოითხოვს 
კონსორციუმის სტანდარტებისა და 

 
 
 
 
 
 
 

 
Retrenchment procedure – to be developed 
separately.  
Prior to implementing any collective dismissals 
in connection with the project, the client will 
carry out an analysis of alternatives to 
retrenchment. If the analysis does not identify 
viable alternatives to retrenchment, ADC will 
develop and implement a retrenchment plan to 
assess, reduce and mitigate the adverse impacts of 
retrenchment on workers, in line with Georgian 
Labor Code and laws and good international 
industry practice and based on the principles of 
non-discrimination and consultation. The 
selection process for retrenchment will be 
transparent, based on fair, objective, consistently 
applied criteria, and subject to an effective 
grievance mechanism. All outstanding back pay 
and social benefits and/or compensations will be 
paid according to Georgian Labor Code or 
relevant labor agreement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supply chain management  
ADC will require its contractors and sub-
contractors working at the Project sites to 
comply with all ADC standards and 
requirements (as appropriate and as defined in 
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მოთხოვნების (როგორც გაწერილია 
კონსორციუმის შრომის მართვის გეგმაში), 
ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის 
მიღებული სტანდარტების შესაბამისად 
მუშაობას.  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) შრომითი ქცევის კოდექსი – ვრცელდება 
ანაკლიის კონსორციუმისა და მისი 
შვილობილი  კომპანიების ყველა 
თანამშრომელზე 
2) თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი  - 
ვრცელდება ანაკლიის განვითრების 
კონსორციუმის და  მისი შვილობილი 
კომპანიების თანამშრომლებზე, 
კონტრაქტორებსა და ქვეკონტრაქტორებზე.   
 
 
 
 
*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.                              
 

the Labour Management Plan of ADC) as well as 
the applicable human rights standards.  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) Labor Code of Conduct – applies to all ADC 
employees and employees of ADC sister 
companies 
 
2) Workers Code of Conduct - applies to all ADC 
employees, employees of ADC sister companies, 
ADC contractors and sub-contractors 

 
 
 

 
 
 
*The entire content of this HR Policy is 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.                   
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ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
გენერალური დირექტორი   
/ლ.ახვლედიანი/ 
__________________________________  
თარიღი01/10/2018________________ 
 
 

Anaklia Development Consortium General 
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/L.Akhvlediani/ 
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