
ЖАГСААЛ-2 

2011 оны 8 сарын 18 ны өдөр, Цөмийн аюулын Эсрэг Монголын Хөдөлгөөн (Anti Nuclear 

Movement Mongolia)-ий идэвхитэн залуус Монгол Улсад цөмийн хаягдал булахыг эсэргүүцэн Лос 

Анжелес хотноо 2 дахь удаагаа жагслаа. Жагсаалд уг хөдөлгөөний гишүүн, дэмжигч нийлсэн 12 

хүн оролцсон. Бидний тайван жагсаал өглөөний 10:00 цагт Koreatown дахь TV korea 24-ийн 

байрны гаднаас энэ бяцхан жаалын дэмжлэгтэйгээр 8-уулаа эхлэв. 

 

Зураг дээр: Оргио, Мандах, Цацрал, Жийгээ, Алтангэрэл ах, “МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ”, Мөнхтөр 
нар. Үүний дараа  Korea Daily cонины сурвалжлагч Сан Жин Ким ирж мэдээ, гэрэл зураг авав. 
 

 
 

Ажил төрөлдөө зарим нь явж бид 6-уулаа жагсаалыг цааш үргэлжлүүллээ. 



 
 

Бид нийтдээ 14 километр алхсан. 

  



 
 

 "The Wall" төслийн хүрээнд Берлиний ханын хэсгийг Wilshire blvd, -д байрлуулсан байхтай таарч 
зурагаа авхуулав. Бид ч бас Монголчуудын хүсэл зоригоос ангид, хэдэн ногоон цаасаар эх 

орноо цөмийн хаягдлын сав болгохоор улайрч байгаа эрх баригчдын босгосон хана хэрмийг 
нураахаар тэмцэж байгаа билээ. 

 

 
Бидний замд, сургалтын төлбөрийг нэмж, сургуулиудын төсвийг танаж буй Чилийн засгийн 
газрын бодлогыг эсэргүүцсэн хэсэг чили иргэд жагсч байгаа тааралдав.  

 
Өөр өөрсдийн зорилгоо харилцан ярилцаж, бие биендээ амжилт хүсээд тус тусын замыг хөөн 
одоцгоов.  
 
 
  



 
 

Замд таарсан хүмүүс сонирхон ирж, цөмийн хаягдлын талаарх өөрсдийн үзэл бодлоо 
илэрхийлж байлаа. 

 
 

 
 
 



 

 
 

Зуузай холбоноо хө! 
 

 
Эгнээгээ барина шүү! 

 
 



 
 

 
 

Үдийн 12цагийн үед Нямаа, Жагаа, Одко, Дади, Бадраа, Туул нарын 5 хархүү, 1 бүсгүй 
нэмэгдсэнээр бид яг 12-уулаа боллоо. Одоо өргөн фронтоор давшинаа хө. 

 

 
Ариунаа тувт зураг авч, бичлэг хийж байсан тул энд гарсангүй. Мөн Бабу Чикагод явсан тул 

биечлэн оролцож амжаагүй ч холбоотой байж, найзуудаа уриалан жагсаалд оролцуулах зэргээр 
байнга дэмжиж байлаа. 



 
 
 

 
 

Биднийг зогсоосон шигээ энэ улаан гэрэл цөмийн аюулыг шууд зогсоодог ч болоосой.. 
 

 
 
Замд Beverly Hills хотын цагдаа таарч хотдоо тавтай морилохыг уриад, бидний жагсаалын 
зорилгыг асуун, анхаарах зүйлсийг хэлж, шаардлагатай бол хамгаалалт гаргаж өгч болно гэлээ.  
 
 



 
 
 
 

   
 

Цагдаа ахад сайныг ерөөгөөд цааш давшив. 
 

 
Бас л халуун өдөр байсан шүү.  

 
 
 



 
 

 
 

Westwood-рүү ороод ирлээ. Багцаагаар 10-аад км алхаад байв. Хүмүүс маань бага зэрэг 
ядарсан, заримынх нь хөл холгосон байлаа. Гэвч бид үнэхээр цоглог байсан шүү. 

 

 
Замд Чаки ах таарч бидэнд  2 ш feet long сэндвич өглөө. 

Хутга байдаггүй, гараараа урж 12 хуваагаад идэхэд хичнээн амттай байсан гэж санана.  
Ингээд хүч ороод цааш хөдөллөө. 

 
 



 
-Төрөө ахаа. Бидний тэмцэл амжилтанд хүрэх болвуу? 

-Хэрвээ бид өөрсдийн хүч чадалд итгэвэл, нэгдэж олуулаа тэмцвэл 
 амжилтанд хүрч л таарна! 

 
 

Монголын ирээдүй болсон залуусаа. Та нар хаа байна?! 
 Хичээлээ номоо давтаад завгүй юу? Ажилдаа яваад чөлөөгүй юү?  

Энэ цаг үед эх орон чинь чамаар дутаж байна.  
Хэрэв чи эх орондоо хайртай л бол өмөөрөх үгээ хэлж, өмгөөлөх цаг ирээд байна!!!  

 
 



 
 

 

 
AНУ-ын Төрийн Яамны харьяа Гадаад Бодлогын Газрын гадаа ирлээ. 

Туг,уриа маань түр амсхийлээ. 
 

 
 

АНУ-ын ерөнхийлөгчид хандсан захидал.  
Чамбай, час хийтэл бичсэн Амарлин, ариутган шүүсэн Жийгээ нартаа баярлалаа. 

Обама нилээд сандрах байхаа. Хэ хэ.  
 
 
 
 





 

 



Захидлыг хүлээн авах боломжгүй гэсэн хариу сонсоод манай зарим залуус дурамжхан байв. 
Хаа газрын засаг төр, нэг ийм “дипломат” ихэмсэг зан гаргадаг бололтой. Тэгээд "No Nuclear 
Waste in Mongolia!", "Save Mongolia! Save the world!" гэж нэгэн зэрэг их дуугаар хашгиран 
эсэргүүцлээ илэрхийлэв. Бичлэг үзнэ үү. http://vimeo.com/28295865 
 

 
Захидлыг шуудангаар илгээв.  

 
 

Бид 14км газрыг ажралгүй туулж, замд таарсан унаатай унаагүй маш олон хүнд мэдээлэл түгээж 
чадсан. Машинтай хүмүүс дохиогоо дуугарган “Go Mongolia!” гэж орилолдон бидний тэмцлийг 

дэмжиж байлаа. Энэ бол багагүй амжилт. Тэгэхээр бид тайван жагсаалаар тависан ШУУД 
ХҮМҮҮСТ ХҮРЧ МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ, ЭСЭРГҮҮЦЛЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ үндсэн зорилгоо 

биелүүлсэн гэж үзэж байна. 

 
 
Жагсаалд оролцсон нийт хүмүүс дурсгалын зураг даруулж, 7eleven-ээс пицца, ундаа авч 
зооглоод энэ удаагийн жагсаалаа үдээс хойш 4:30PM цагт өндөрлөв.  
 

Манай залуус маш дайчин байсан шүү! Та бүгддээ баярлалаа!  
 

Уулзалт-1 
2011 оны 7сарын 24ны өдөр цөмийн аюулыг эсэргүүцэх, мэдээлэл түгээх анхны уулзалтыг хийв. 

Цуглаанд Алтаа ах, Ганаа эгч, Дашка, Баяраа ах эхнэрийн хамт, Бааска, Жүрмэд, Гансүх нар 
оролцов. Цуглаанаас мэдээлэл сайн түгээх, хүмүүсийг уриалж, дараагийн цуглааныг илүү өргөн 

хүрээнд явуулахаар ярилцаж тогтов.  
 
 



 

Уулзалт-2 буюу жагсаалын бэлтгэл 
Цөмийн аюулын талаарх мэдээлэл түгээх, хүмүүсийн санал бодлыг сонсох, жагсаалд уриалах 
зорилгоор 2011 оны 7 дугаар сарын 31ний өдөр Лос Анжелес хотод бид 2 дахь уулзалтыг  хийв.  
 
Уулзалтын талаархи видеоог та эндээс үзнэ үү. http://vimeo.com/27465378 
 

 

 

 

http://vimeo.com/27465378


 
Уулзалтад оролцсон хүмүүс өөрсдийн санал, бодлоо бичиж, янз бүрийн  

санаачлага гаргаж байв.  

 
 

 



 
 

 
 



Энэ уулзалтад Дашдулам, Ариунаа, Баярцэцэг, Шагай, Алтанхуяг ах, Батсүх ах, Вандан ах, Чука 
эгч, Цэцгээ эгч, Оюунчимэг, Болормаа, Амгаланбаяр, Одноо, Баяраа ах, Бондгоо, Дэлгэрмаа, 
Эрдэнэдэлгэр, Дашцэрэн, Баттөр, Цэдэндорж, Мөнхтөр нарын нийт 22 хүн биечлэн оролцож 
санал бодлоо илэрхийлсэн. Уулзалтанд ирж байгаа хүмүүсийг ая тухтай байлгахад анхаарч 
Ариунаа гэр бүлийн хамтаар мах шарж, Оюунаатай хамт  салат, халуун хоол бэлтгэж Чука эгч 
сайхан элгэн тараг бүрж ирэн хүмүүст үйлчлэв.  
 

 
11-ний үүрийн 5 цаг 32 минут.  

Мөнгө хэмнэх үүднээс бүх подвоолкон дээр лого-г нэг бүрчлэн зурав. 
Ноѐн нойрыг олон шөнө хэлмэгдүүлсэндээ хөөрхий. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зардлын тооцоо 
 

1. Хандиваар цугласан мөнгө 
 

     д 
д 

Хандивлагчийн нэр Мөнгөний дүн 

2 Болормаа 10 

3 Эрдэнэдэлгэр 10 

4 Гантулга, Дөлгөөн 10 

5 Шагай 20 

6 Ширчин 100 

7 Мөнхтөр 20 

8 Нийт  170 ам.доллар 

 
2. Зарцуулалт 

 

д/д зориулалт дүн 

1 Уриа, лоозон 
хийхэд зориулж 

картон самбар, шар будаг 20,11 

2    Савх мод 13,96 

3 Хөөсөн хавтан 20,19 

4 Шуудан Японы Консул руу 3,29 

5 Шуудан Цагаан ордон руу 7,40 

6  Маск  8,00  

7 Подвоолк 12 ширхэг 20,00 

8 факс 3,00 

9 факс 4,00 

10 Интернет, дезайн, хэвлэл 30,78 

11 Интернэт,  20,25 

12 тараах материал хэвлэх 13,50 

13 Онцгой зар lamongols-d 5,99 

 Нийт дүн  170,47 ам.доллар 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Хүмүүс шууд гаргасан зардал 
 

д/д нэрс зориулалт дүн 

14 Одко ус 3,99 

15 Ариунаа Пицца,  44,59 

 Сандал түрээслэх, бичгийн 
самбар, дэвтэр 

18,00 

16 Жиигээ Паркин 10,00 

17  
 Мөнхтөр 
 
 

 Пицца, ундаа, нэг удаагийн аяга      22,00 

18 Паркин 18-нд 14,00 

19 Ус, мөс 11,63 

20                                           РС, хэвлэл 11,10 

21                                      Паркин 11-нд 10,00 

22 Хандивын хайрцаг, тосон бал 10,27 

23 Оюунаа 
 

Мах, ногоо, салат 30,00 

24 Дашка ундаа 8,00 

25 Бабу ус 3,99 

26 Оргио Паркин 10,00 

27  Нийт дүн 207,57ам.доллар 

 

 
 
 
 



 
Жич: Сүүлд Жа эгч $100 paypal-аар, мөн Жийгээ $20 бэлнээр хандивласныг Цөмийн аюулын 

Эсрэг Монголын Хөдөлгөөний  PayPal данс руу шилжүүлэв. Хандивыг Монгол дах үйл 
ажилгаанд хэрхэн зарцуулсан тайланг Монгол дахь салбарын хүмүүс тавина. 

 
Хэрэв та бүхэн хандив өргөхийг хүсвэл  PayPal-аар gzt_mn@yahoo.com хаягаар, хэрэв банкаар 
гуйвуулах бол тус хөдөлгөөний санхүүч Ганзориг Булганы руу дараах хаягаар шилжүүлнэ үү.  
BARCLAYS BANK name Mr Ganzorig Bulgan sort code 20-35-90 account number 03534332 
IBAN -GB89 BARC 2035 9003 5343 32 SWIFTBIC BARCGB22 London U.K 

Бидний тэмцлийг байнга дэмжиж, цаг тухайд нь мэдээлж байсан 
www.lamongols.com, www.orloo.com, www.zuunymedee.media.mn, Еagle Tелевиз, 

Mонголын Үндэсний Телевиз, Yahoo inc, Korea Daily, зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд,  
жагсаал цуглаанд иргэний зориг гарган биечлэн оролцсон, хандив өргөсөн  

бүх хүмүүстээ баярлалаа!  
Та бүхний дэмжлэг, бидний үйлс бусад улс, хотуудад суугаа Монголчуудад маань үлгэр дууриал 

болох нь дамжиггүй. 
 

Та бүхнийг Монгол Улс, үндэстний аюулгүй оршихуй, өөрсдийнхөө амгалан тайван 
амьдралд аюул заналхийлсэн энэ цаг үед дуу хоолойгоо бидэнтэй нэгтгэн 

тэмцэхийг уриалж байна! 
Энэ сэдэвтэй холбоотой сүүлийн үеийн мэдээг www.golomt.org, www.shuud.mn, www.gogo.mn, 
www.newyorktimes.com,  www.reuters.com, www.democracynow.com –ooc олж үзнэ үү.  
 
Санал хүсэлт байвал antinuclearmongolia@groups.facebook.com болон munkhtur2004@yahoo.com  

е-мэйл бичээрэй. 
Тайлан бичсэн: Л.Мөнхтөр                                         Лос Анжелес хот 2011 оны 8 дугаар сарын 29 

 
Нуур амгалан бол нугас амгалан! 

Anti Nuclear Movement Mongolia 
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