
“Хоёр чуулган”-ы тухай санал асуулга 

 

2016 оны 3-р сард Бээжин хотод 12 дахь сонгуулийн БХАТИХ-ын 4 дүгээр 

чуулган, 12 дахь сонгуулийн УТЗЗ-ийн Бүх Хятадын хорооны 4 дүгээр 

чуулган болох гэж байна. Өргөн олон сонсогч, интернет ашиглагчдыг 

“Хоѐр чуулган”-ы хэлэлцэх халуун сэдэв, холбогдох нөхцөл байдалд 

хэрхэн анхаарал хандуулж буйг тодруулах зорилгоор ХОУР дэлхий 

дахины радио сонсогч, интернет сүлжээ ашиглагчдын дунд санал асуулга 

явуулж байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. 

 

Нэг. Хувь хүний мэдээлэл 

 

1. Нэр: 

2. Хүйс: 

3. Улсын харьяалал: 

4. Нас: □ 35 хүртлэх □ 35-50 нас □ 50 наснаас дээш 

5. Боловсролын түвшин: □ Бүрэн дунд □ Бакалавр□ Магистр □ Доктор 

6. И-мэйл хаяг:  

7. Сошиал хаяг: 

 

Хоёр. Асуулт  

 

1. Та Хятадын “Хоѐр чуулган”-ы хэлэлцэх ямар асуудлын талаар илүү их 

мэдээлэл авахыг хүсэж байна бэ? 

□ 13-р таван жилийн төлөвлөгөө □ Авилгалтай тэмцэх □ Хуулийн засаглал 

□ Хоѐр хүүхдийн бодлого □ Хятадын эдийн засаг, гадаад хамтын 

ажиллагаа □ Хятадын хувьцааны бирж □ Хятадад үйлдвэрлэв □ Баян 

ядуугийн ялгаа □ Байгаль орчин хамгаалах □ Ажлын байраар хангах  

□ Боловсролын шинэчлэл □ Нийгмийн баталгаа □ Өндөр насны даатгал  

□ Зам харилцааг засах □ Хүнсний бүтээгдэхүүн, эм бэлдмэлийн аюулгүй 

байдал □ Үнэ ханш □ Хөдөө аж ахуйн хөгжил □ Үндэстэн, шашин  

□ Интернетийн соѐл, хяналт □ Дипломат харилцаа  

 

2. Та Хятад улсын дарга Ши Жиньпиний улс орноо удирдах бодлогыг 

хэрхэн үнэлж байна вэ? 

 

□ Олон салбарын өөрчлөлт шинэчлэлийг гүнзгийрүүлж, Хятадын 

мөрөөдлийг биелүүлэх үйлсэд ахиц гаргасан.  

□ Хятадын улс төрийн тогтолцоонд тохирсон өндөр үр ашигтай 

удирдлагын арга хэлбэрийг бэхжүүлсэн. 

□ Улс орноо удирдах орчин үеийн чадавхыг дээшлүүлсэн, туршлага 

суралцаж болно. 

□ Авилгалтай тэмцэж, засаглал явуулах боловсон хүчний чанарыг 

дээшлүүлсэн.  



□ Дэлхийн засаглалд оролцож шинэ хэлбэрийн улс орны харилцааг бий 

болгосон. 

 

3. Хятад улс 2016 онд авилгалтай хийх тэмцлээ үргэлжлүүлнэ. Энэ нь 

Хятадын нийгэмд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? 

□ Нийгмийн шударга байдлыг хамгаална. 

□ Ард иргэдэд итгэл өгч, засгийн газрын нэр хүндийг өсгөнө. 

□ Хятад улсын хуулиар засаглах үйл явцыг ахиулна. 

□ Хятадын өөрчлөлт шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх бат бэх үндэс суурь 

тавьж өгнө. 

 

4. Хятадын одоогийн эдийн засгийн байдлыг хэрхэн үнэлж байгаа вэ? 

□ Хятадын эдийн засаг дэлхийн эдийн засгийн хөдөлгүүр хэвээр байгаа 

бөгөөд сайн сайхан хэтийн төлөвтэй байна. 

□ Хятадын эдийн засгийн өсөлт дэлхийд тэргүүлсэн хэвээр байгаа бөгөөд 

эдийн засгийн бүтэц сайжирч байна. 

□ Хятадын эдийн засаг хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа ч зохистой хэмжээнд 

байна. 

□ Манай орны засгийн газар, ард иргэд Хятадтай хийж буй эдийн засаг 

худалдааны хамтын ажиллагаанд анхаарал хандуулж байна.  

□ Хятадын эдийн засгийн хөгжил манай оронд бодит ач холбогдол өгч 

байна. 

 

5. Хятад улсын дэвшүүлсэн “Нэг бүс нэг зам” стратегийг та хэрхэн үнэлж 

байна вэ? 

□ Харилцан ашигтай, хамтдаа ашиг олох хөгжлийн хамтын цогц байгуулах 

□ Олон улсын хамтын ажиллагааны шинэ хэлбэрийг бий болгож байна 

□ Хятадын хөгжлийн боломжийг ашиглан зам дагуу орнуудын эдийн 

засгийн хөгжлийг дайчилж байна 

□ Хятад болон зам дагуу орны хамтын ажиллагаа солилцоонд тус дөхөм 

үзүүлж байна 

□ Зам дагуу орнуудын хамтын ажиллагаа, яриа хэлцлийг ахиулж байна 

 

6. Хятадын “хоѐр хүүхдийн” бодлого ирээдүйд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? 

□ Гэр бүлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулна 

□ Хүн амын бүтцийг сайжруулна 

□ Ажиллах хүчийг нэмэгдүүлнэ 

□ Хүн ам хөгшрөх дарамтыг багасгана 

□ Хятадын хүн ам ихээр нэмэгдэнэ 

 

7. Тоосонцор мананг хэрхэн багасгаж, байгаль орчныг сайжруулах вэ? 

□ Хувийн машины хэрэглээг багасгах 

□ Олон нийтийн тээвэр, зам харилцааны системийг хөгжүүлэх 

□ Бохирдол ихтэй төслүүдийг хязгаарлах 



□ Аж ахуйн нэгжийн бохир бодис гаргахыг хориглох хүчээ эрчимжүүлэх 

□ Тоосонцор манан зэрэг байгаль орчны асуудлын тухай ойлголтоо 

нэмэгдүүлэх 

 

8. Та Хятадын дипломат бодлогод ямар найдвар тавьж байгаа вэ? 

□ Манай оронтой хүмүүнлэгийн солилцоогоо эрчимжүүлэх 

□ Манай оронтой эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэх 

□ Дэлхийн энх тайван хөгжилд тус дөхөм үзүүлэх 

□ Цаг уурын өөрчлөлт, цөмийн аюулгүй байдал, терроризмд цохилт өгөх 

зэрэг дэлхийн чанартай олон улсын хамтын ажиллагаанд оролцох 

 

9. Та Хятадын хоѐр чуулганы тухай мэдээллийг ХОУР-гийн ямар ямар 

мэдээллийн хэрэгслээр хүлээн авахыг байна бэ? 

□ Радио 

□ Сайт  

□ Сошиал хаяг 

□ Хөдөлгөөнт хэрэгсэл 

□ Бусад мэдээллийн хэрэгсэл 

 

Гурав. Бусад сонирхолтой асуудлаар ямар санал дэвшүүлэх вэ? 

 

1. Хятадын эдийн засгийн хөгжил манай орны төдийгүй дэлхийн эдийн 

засаг үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөг та хэрхэн үнэлэх бэ? 

 

2. 2020 он гэхэд ядуу хүн амыг нийтэд нь чинээлэг амьдралтай болгохыг 

баталгаажуулах тухай Хятад улс илэрхийлжээ. Хятадын ядуусыг тэтгэх, 

ардын амьдралыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг та 

хэрхэн үнэлж байна вэ? 

 

3. Хятадын өнгөрсөн нэг жилийн дипломат бодлогыг та хэрхэн үнэлж 

байна бэ? 

 

Цаг зав гарган бидний асуултад хариулж, санал асуулгад оролцсон танд 

баярлалаа. Та өөр бас ямар асуудалд анхаарал хандуулж байгаа бэ? 

 

Таны идэвхтэй оролцсонд баярлалаа. Хариултаа myb@cri.com.cn Е-мэйлээр 

илгээгээрэй. 

 

mailto:myb@cri.com.cn

