Ìîíãîë äàõü øàøíóóä áà
ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëò
Хүйтэн дайны үед социалист системд багтаж байсан Ìîíãîë Óëñад 1990 онд
ардчилсан хувьсгал өрнөж, àðä÷èëсан хөгжлийн замыг сонгосноос хойш шилжилтийн
үеийн өөрчлөлт, шинэчлэлт 20 øàõàì æèë үргэлжилж байна. Ýíý õóãàöààíä манай орны
íèéãìèéí á¿õèé ë õ¿ðýý, ñàëáàðò ¿íäñýí ººð÷ëºëò ãàð÷, íèéãìèéí øèíý õàðèëöàà, øèíý
òîãòîëöîî, øèíý ¿íýò ç¿éë òºëºâøèæ áàéíà.
Óëñ òºð, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õ¿ðýýíий тэдгээр ººð÷ëºëò¿¿ä íü íèéãìèéí îþóí ñàíààíд
хүчтэй нөлөө үзүүлж нийгмийн сэтгэлгээ нэг намын íýã ¿çýë ñóðòëûí õ¿ëýýñíýýñ á¿ðýí
àíãèæèð÷, îëîí óðãàë÷ ¿çýë, эрх чөлөө, àðä÷иëëûí ¿íýëýìæýýð òîäîðõîéëîãäîõ áîëëîî.
Монгол Улсад аливаа хүнийг үзэл бодол, итгэл үнэмшил, шашин шүтлэгээр нь
ялгаварлан үзэх явдал одоо нэгэнт үеэ өнгөрөөсөнд тооцогдож, энэ ололтыг цаашид
бататган хэвшүүлэх явдал төрийн бодлогын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна.
Øàøèí ø¿òëýãèéí ºíººãèéí áàéäàë
Дурдсан шилжилтийн õóãàöààíä ìîíãîë÷óóäûí ¿çýë ñàíààíä ãàðñàí ¿íäñýí ººð÷ëºëòèéí
íýã íü олон арван жилийн турш øàøèíã¿éн үзлийг хүчээр тулгаж, øàøèí ø¿òëýãèéã хавчин
хориглодог байсан байдлаас øàøèí шүтлэгрүү õèéñýí ñîíãîëò þì. ªíººäðèéí ìîíãîëä èðãýä
øàøèí ø¿òýõ, ýñ ø¿òýõ ýðõ ÷ºëººãºº ÷ºëººòýé ýäëýæ áàéíà. Îëîí íèéòèéí ñàíàë áîäëûí
ñóäàëãààãààð ìîíãîëûí õ¿í àìûí íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí 80 øàõàì õóâü íü øàøèíä òàëòàé õàíäàæ
áàéãàà áóþó аль нэг øàøèí ø¿òдэг ãýñýí ìýäýý áèé. 1
Ýíý áîë шашин шүтлэгийн íºõöºë áàéäàë ñîöèàëèçìûí ¿åèéíõýýñ маш богино
хугацаанд эрс ººð÷ëºãäñºíийг õàðóóëæ áàéíà. ªºðººð õýëáýë ºíãºðñºí çóóíû 80-èàä îíû ñ¿¿ë
¿åèéí ñóäàëãààãààð õ¿í àìûí 20 ãàðóé õóâü íü øàøèí ø¿òäýãýý õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéæýý.2
Òóõàéí ¿åä Ìîíãîë Óëñûí õýìæýýíä Áóääûí øàøíû öîðûí ãàíö ñ¿ì õèéä ë ñ¿ñýãòнүүдэд
¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéñàí þì. Гэхдээ тэрхүү сүмд очиж залбирал үйлдэх нь олон хүний
хувьд албан тушаал болон амьралдаа нөлөөлөх олон зүйлээр дэнчин тавьсан эрсдэлтэй
алхам байсан юм.
Òýãâýë ºíººäðèéí Ìîíãîëûí øàøèí ø¿òëýãèéí áàéäëûã äàðààõ 3 ç¿éëýýð òîäîðõîéëæ
áîëîõ áàéíà. ¯¿íä:
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2004 îíä ÌÓÈÑ-èàñ ÿâóóëñàí ñóäàëãàà
ØÓÀ-èéí ÔÑÝÕ¿ðýýëýíãýýñ ÿâóóëñàí ñóäàëãàà

1-ðò; Ìîíãîëûí èðãýäèéí äèéëýíõ îëîíõ íü øàøèí ø¿òëýãèéã ýðõýìëýæ, àëü íýã øàøíûã
ñîíãîõ áîëжээ. Ýíý íü òýäíèé ºäºð òóòìûí àìüäðàëын хэрэгцээ болсон байна.
2-ðò; Ìîíãîë÷óóä шүтдэг шашны õóâüä ижил биш áîëæ øàøíû олон төрлүүдээс
үүдэлтэй өөр хорондоо ялгаа бүхий øàøíû á¿ëýã íèéãýìëýã¿¿äýä õóâààãäàõ áàéäàë
¿¿ñсэнийг ñóäëàà÷èä îíöëîõ áîëëîî.3
Ìанай орны øàøèí ø¿òýã÷äèéí äîòîð уламжлалаа дагаж áóääûí øàøíûã ø¿òýã÷èä хүн
амын çîõèëîõ хувийг ýäýëñýýð áàéíà. (Ñóäàëãààãààð õ¿í àìûí 2/3-ààñ èë¿¿ õýñýã íü
áóääèñòóóä) Ìîíãîëûí êàçàõóóäûí õóâüä èñëàì øàøèí èäýâõòýé ñýðãýæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õ¿í
àìûí öººíã¿é õýñãèéí äóíä óëàìæëàëò áºº ìºðãºëèéí ø¿òëýã íºëººòýé õýâýýð áàéíà.
Ýäãýýð óëàìæëàëò øàøèí ø¿òëýãýýñ ãàäíà óëàìæëàëò áóñ, øèíý øàøíûã ñîíèðõîí
ø¿òýõ, òàëàðõàí äýìæèã÷äèéí íèéãìèéí á¿ëã¿¿ä øèíýýð ãàð÷ èðæ áàéíà. Òóõàéëáàë, óðüä
ºìíº íü ìîíãîëä áàðàã íºëººã¿é áàéñàí óðñãàëóóäààñ åãîâûí ãýð÷¿¿ä, õîæìûí ¿åèéí
ãýãýýíò¿¿ä, áàõàéñòóóä, ýâ íýãäëèéí ñ¿ìèéíõýí çýðýã øèíý óðñãàë ÷èãëýëèéã ñîíèðõîã÷äûí
á¿ëã¿¿ä бий болсон áàéíà. Ìºí äîðíî äàõèíû øàøèí íîìëîëîîñ óëáààòàé áÿñалãàë ø¿òëýãèéí
á¿ëãèéí òºëººëºã÷èä áàéíà. Èéíõ¿¿ ìîíãîëä îëîí øàøíû íºõöºë áàéäàë íýãýíò áèé áîëæýý.
3-ðò; Øàøèí ø¿òëýãèéí á¿ëã¿¿ä áèé áîëñноор òýäýíä ¿éë÷ëýõ, ýðõ àøãàà
хамгаалах, ¿çýë áîäëîî èëýðõèéëýõ áàéãóóëëàãà, ñ¿ì õèéä¿¿ä îëíîîð ¿¿ñэн áàéãóóëàãäàõ
áîëов. 2009 îíû ýõíèé áàéäëààð ÕÇÄÕß-íä á¿ðòã¿¿ëæ, ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõààð
çºâøººðºë àâñàí øàøíû áàéãóóëëàãûí òîî 450 ãàðóé áîëñîí áàéíà.4 ¯¿íýýñ 230 îð÷èì áóþó 50
õóâü íü ìîíãîëûí óëàìæëàëò áóääûí øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä, 170 ãàðóé íü õðèñòèéí ÷èã
áàðèìæààòàé øàøíû áàéãóóëëàãà, èñëàìûí øàøíû 40 øàõàì ìåãåò (ñ¿ì), ¿ëäñýí íü áóñàä
øàøíû áàéãóóëëàãóóäàä áàéíà. Îðîí íóòãèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí øàëãàëòààð
çºâøººðºë àâààã¿é àòëàà øàøíû àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé ãàçðóóäûí òîî 100-ààñ äàâñàí
ãýñýí àëáàí áóñ ìýäýý áèé. Ýíäýýñ õàðàõàä õðèñòèéí áîëîí áóñàä øèíý øàøíû
áàéãóóëëàãóóäûí òîî хэдэн жилийн өмнөхөөс ýðñ ºññºí байна.
Ìîíãîë äàõü øàøíû ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûí áàéäàë
Ìîíãîë óëñàä ¿éë÷èëæ áàéãàà øàøèí, ñ¿ì õèéäèéí õàðèëöààíû òàëààðõ ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûг 3 òºðºëä хуваан àâ÷ ¿çýæ áîëíî. ¯¿íä:
1.¯íäñýí õóóëèéí õ¿ðýýíèé çîõèöóóëàëò
2. Òºð ñ¿ì õèéäèéí õàðèëöààíû тухай хуулийн çîõèöóóëàëò
3.Áóñàä ñàëáàð (ýð¿¿, çàõèðãàà, õºäºëìºðèéí г.м. ) ýðõ ç¿éí õ¿ðýýí äýõ øàøèí
ø¿òëýãòýé õîëáîîòîé çîõèöóóëàëò
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Ñ.Öýäýíäàìáà. Ìîíãîë äàõü øàøíû íºõöºë áàéäàë.ÓÁ, 2003 îí
ÕÇÄÕß-íû ìýäýýãýýð (457 õèéäèéí áàéãóóëëàãà)

Ìîíãîë Óëñûí øèíý (1992 îíû ) ¯íäñýí õóóëèíä òºð øàøíû , òºð ñ¿ì õèéä õîîðîíäûí õàðèëöàà
áîëîí èðãýäèéí øàøин шүтэх ýðõ, ýðõ ÷ºëººíèé òàëààð ихээхэн чухал çààëòóóä áèé.
Òóõàéëáàë, ¯íäñýí õóóëèéí åñä¿ãýýð ç¿éëèéã ýíä îíöëîí äóðäàõ áàéíà. Ýíý ç¿éëèéí 1
ä¿ãýýð çààëòàä “Ìîíãîë óëñàä òºð íü øàøíàà õ¿íäýòãýæ, øàøèí íü òºðºº äýýäýëíý.” õýìýýí òºð
øàøíû õàðèëöààíû ¿íäñýí çàð÷ìûã òóñãàñàí áàéíà. Ìºí ç¿éëèéí 2-ð çààëòàä “Òºðèéí
áàéãññëëàãà øàøíû, ð¿ì õèéä ñëð òºðèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýí ÿâññëæ áîëîõã¿é.” õýìýýí
òºðèéí áàéãóóëëàãà áà øàøíû áàéãóóëëàãûí өөр хоорондын çààãийг тогтоож ºãñºí юм.
Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèíä “õ¿íèéã øàøèí ø¿òëýãýýð íü ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàæ ¿ë
áîëíî.” (14.2) ãýýä “Ìîíãîë Óëñûí èðãýí øàøèí ø¿òýõ, ýñ ø¿òýõ ýðõ ÷ºëººã áàòàëãààòàé ýäëýõ
(16.15) áºãººä èéìýýñ îíö áîëîí äàéíû áàéäàë çàðëàñàí òîõèîëäîëä ÷ õ¿íèé øàøèí ø¿òýõ, ýñ
ø¿òýõ ýðõ ÷ºëººã õóóëèàð õÿçãààðëàæ áîëîõã¿é” гэж çààñàí þì. ¯íäñýí õóóëèéí ýíý ¿çýë
ñàíàà áóñàä салбар õóóëèóäàä тусгагдсан. Èéíõ¿¿ Манай улсын ¿íäñýí õóóëиар òºð øàøíы
үйл хэргийг тусгààрлаж, øàøíû ýðõ ÷ºëººã төрөөс хамааралгүй эдлэх боломж, нөхцлийг
бүрдүүлсэн юм.
Үндсэн хуульд òºð áà ñ¿ì õèéäèéí õîîðîíäûí õàðèëöààã òóñãàé õóóëèар çîõèöóóëíà
õýìýýí çààðíû äàãññ 1993 îíä “Òºð, ð¿ì õèéäèéí õàðèëöààíû òñõàé” õññëèéã ïàðëàìåíòààð
áàòàëñàí бөгөөд энэ бол манай улсын түүхэнд сүм хийдийн харилцааг хуулиар
зохицуулсан анхны тохиолдол юм.
Шашин, сүм хийдийн тухай эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилт,
цаашдын хандлага

Òºð, ñ¿ì õèéäèéí õàðèëöààíû òóõàé õóóëийг ¯íäñýí õóóëèéí äýýð äóðäñàí суурь
үзэл санаа болон çàð÷ìûí õ¿ðýýíä áîëîâñðóóëж баталсан þì. Ãýõäýý ýíý õóóëьд “буддын
болон мусульман шашин, бөө мөргөлөөс бусад шашны номлол, сургалт, сурталчилгааг
тухайн шашны сүм хийдээс гадуур явуулахыг хориглоно”, Тус улсад шашны
байгууллагын шугамаар шашин номын зорилгоор ирснээс бусад гадаадын иргэн,
харьяалалгүй шашны сурталчилгаа явуулахыг хориглоно” гэж заасныг 1994 онд зарим
иргэд эсэргүүцэн Үндсэн хуулийн цэцэд гомдол гаргасны дагуу эдгээрийг Үндсэн хуулийн
цэц хэлэлцээд Үндсэн хуулиар шашин шүтэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан заалтуудыг
зөрчсөн тул хүчингүй болгох шийдвэр гаргасан билээ.
1993 îíä áàòëàãäñàí ýíý õóóëèíä ºíãºðñºí 15 æèëèéí õóãàöààíä Үндсэн хуулийн
цэцийн дээрх шийдвэрээс өөр íýìýëò ººð÷ëºëò îðîîã¿é áàéíà. Ãýòýë өнгөрсөн 10 гаран
жилийн хугацаанд ìîíãîëûí øàøíû àìüäðàëä ìýäýãäýõ¿éö îëîí ººð÷ëºëò¿¿ä ãàð÷, олон
төрлийн шашин зэрэгцэн орших øèíý íºõöºë байдал бодитой áèé áîëñîí íü øàøíû ýðõ ç¿éí

çîõèöóóëàëòûã èë¿¿ áîëîâñðîíãóé áîëãîõыг øààðäаж байгаа юм. Øàøíû áàéãóóëëàãыг
¿¿ñгýí áàéãóóëàõ çºâøººðºë îëãîõод áàðèìòëàõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò, øààðäëàãóóäûã илүү
òîäîðõîé áîëãîæ õóóëüд тусгах хэрэгтэй болж байна. Иíãýõäýý мэдээж, èðãýäèéí øàøèí
ø¿òýõ ýðõ ÷ºëººã ямар нэгэн хязгаарлалтгүй áàéõ явдлыг онцгой чухалчлан үзэх ѐстой.
Гэвч хүмүүсийн оюун санааны эрэлт хэрэгцээг зүй зохистой хангахаас гадна шинэ
шашны нэрээр халхавчлан залуусын гэнэн сониуч байдлыг ашиглаж амиа хорлох,
бүлэглэн мансуурах, садар самууныг сурталчилан ухуулах зэрэг зарим сөрөг үзэгдэл
ажиглагдаж эхэлснийг ч төр анхаарах хэрэгтэй болж байна. Шашны эрүүл зөв хандлага,
чиглэл нийгэмд төлөвших таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, хүмүүсийн амьдрал, оюун санаанд
нь хортой нөлөөлөх аливаа үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх үүрэг зөвхөн шашны биш бас
төрийн үүрэг юм.
Одоогоор манай улсад шашин хорондын зөрчилдөөн анхаарал татах хэмжээнд
гараагүй байна. Гэвч зарим шашны сүм, сүсэгтнүүдийн зүгээс нөгөөгийнхөө ухуулга,
билэг тэмдгийг устгах, нөгөөгөө үгүйсгэсэн сурталчилгаа явуулах зэрэг зохисгүй
хандлага, хэлбэрүүд гарч байгааг зөнд нь орхиж болохгүй гэж үзэж байна. Цаашид
шашин, сүм хийдийн асуудлыг зохицуулсан хуулийг шинэчлэн боловсронгуй болгох,
шашин хоорондын асуудлыг зохицуулах бүтцийг төрийн тогтолцоонд бий болгох зэрэг
асуудлууд манай оронд тулгамдаж байгаа юм.
13 дугаар зууны үеэс Чингис хааны байгуулсан Монголын их гүрэнд нэгдсэн олон
үндэстнүүд бүгд өөр өөрийн ѐс заншил, шашин шүтлэгийг хадгалан шүтэж бишрэх эрх
чөлөөгөөр хангагдаж, төрөөс шашин хоорондын зөрчил гаргуулахгүй, аль нэг шашныг
ялгаварлан гадуурхахгүй байх бодлогыг хуульчилан хэрэгжүүлж байсан тухай түүхийн
мэдээ баримтууд байдаг. Монгол улс дэлхийн даршлын энэ эрин үед ч шашин шүтлэг,
хүмүүсийн шүтэж бишрэх эрх чөлөөнд мөн ийм бодлогыг тууштай баримталж, олон
шашин зэрэгцэн оршиж хүмүүсийн шүтэж бишрэх хэрэгцээг чөлөөтэй хангах боломжийг
илүү сайн бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байгаа юм.

