
Монгол улсын хууль

2012 оны 02 сарын 10 өдөр Төрийн ордон,
Улаанбаатар хот

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь жижиг, дунд үйлдвэр
эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд шаардагдах
санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх,
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, иргэдийн орлогын
тогтвортой эх үүсвэрийг хангах зорилго бүхий зээ-
лийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн үндсийг
тогтоож, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн
батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон
харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Зээлийн батлан даалтын сангийн
тухай хууль тогтоомж

2.1.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль
тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Иргэ-
ний хууль , энэ хууль болон эдгээр хуульд
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад ак-
таас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд
зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний
заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

3.1.Энэ хуулиар Засгийн газар үүсгэн байгуулагч,
хөрөнгө оруулагч болон давхар батлан даагчаар
орж байгаа зээлийн батлан даалтын сангийн үйл
ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

4 дүгээр зүйл. Зээлийн батлан даалтын сангийн
эрх зүйн байдал

4.1.Зээлийн батлан даалтын сан /цаашид “Сан”
гэх/ нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай жижиг,
дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалт
гаргах ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд байна.

Законодательство Монголии

От 10 февраля 2012 года. Государственный дво-
рец, город Улан-Батор.

О кредитно-гарантийном фонде.

Первая группа

Общие основания

Статья 1. Цель закона.

1.1.Этот закон ориентирован на мелкие и средние
предприятия, финансирование мероприятий, не-
обходимых для расширения возможностей, со-
действия занятости, обеспечение устойчивых ис-
точников дохода для всех граждан, цель которых
определить правовые основы кредитно-гарантий-
ного фонда, малых и средних предпринимателей,
кредитно-гарантийное обслуживание промы-
шленности для регулирования.

Статья 2. Кредитные гарантии законодательного
фонда.

2.1.Гарантии законодательства кредитного фонда
в Конституции Монголии , Гражданского кодек-
са , настоящего Закона и других законодатель-
ных актов изданных в соответствии с этими зако-
нами состоят из:

2.2.Международных договоров если международ-
ными договорами положение Настоящего Зако-
на применяется.

Статья 3. Сфера действия закона.

3.1.Основателем данного закона, эсть власть, ин-
весторы и гарант, вошли через двойные взаимо-
связи регулирования кредитных гарантий дея-
тельности Фонда.

Статья 4. Правовой статус фонда кредитных га-
рантий.

4.1.Кредитный гарантийный фонд /далее - “сред-
ства”/ - отсутствие залога малого и среднего биз-
неса поручителем по кредиту для прибыли юри-
дических лиц, не являющихся предпринимателя-
ми.






