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ഈ ചർചലചകളുമാ്ി ഞാൻ 
എനലതിനുചവണലടി്ാണല 
പലശമികലകുനലനതല?ഞോനയ
എനികലകല ഏറലറവും 
അനുച്ാജ്ലമാ്തും 
തികഞലഞതുമാ് രലം 
എനലതാ്ിപികലകും?
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എനികലകല രണതലചതാടുളലള എനലപറ ഈ 
സംഭാഷണം എനലതു വില്ാണല?

എനികലകല ഏപതങലകിലും ചസവിംചഗാ 
അപലലലങലകിൽ തുടർനടരടികചളാ 
ഉണലചടാ?

എനികലകല പണലടാമതലപത ഏറലറവും നലലല 
രലം കിടലടി്തല ഏതാണല?

ഏപതലലലാം രലങലങൾ 
അസവലീകാപ്ലമാണല?
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അവർ എനലതുപകാണലടല 
സവലീകാപ്ലമലലല?

രലതലതിനലപറ ഏതല ഘടകങലങളാണല 
എനികലകല ഏറലറവും പലരധാനരലപരടലടതല?

രലങലങളുപട ഏതല ഘടകങലങൾ ഞാൻ 
ചനടണം?

രലതലതിനലപറ ഏതല ഘടകങലങൾ ഞാൻ 
ചനടാൻ ആപലഗഹികലകുനലനു?
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ഞാൻ ഏതല ഉര-ഘടകങലങൾ 
ഉചരകലഷികലകാനാകും?

ഏതല കപാർവൽകലകപണ ഉളലളടകലകവും 
വ്ലവസലഥകളും വളപപ പലരധാനമാണല?

ഏതല കപാർ ഉളലളടകലകം കൂടാപത 
വ്ലവസലഥകൾ എനലപന 
സംബനലധിചലചിടതലചതാളം പലരാധാന്ലം 
അർഹികലകുനലനു?

എനലപറ ആപലഗഹിചലച രലം 
പലരാവർതലതികമാകുമലചരാൾ ഞാൻ 
എനലതുപച്്ലണം?
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ഈ ബദൽ എങലങപന 
പമചലചരലപരടുതലതാം?

മറലറല negotiating രങലകാളികൾ 
എനലതു പമചലചരലപരടലട രപിഹാപങലങൾ 
സാധ്ലമാണല?

ഏതല ചർചലച പച്്ലാവുനലന 
ഉളലളടകലകതലപത ഞാൻ രുതി്താ്ി 
വീണലടും ചചർകലകുചമാ അപലലലങലകിൽ 
കൂടലടിചലചചർകലകുകച്ാ പച്്ലാം?

ഏറലറവും മികചലച ബദൽ 
ആ്ിപികലകുപമനലനതിനാൽ, എനലപറ 
്ഥാർതലഥ ഉദലചദശ്ലതലചതാപട്ുളലള 
കൂടി്ാചലാചന്ുപട രലമാ്ി ഇതല 
നലലലചതാ അതിനുമുകചളാ ആണല.
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വഴി്ിൽ എങലങിപനപ്ലലലാം 
ഒഴിവാകലകണം?

എനികലകല ഈ ബദൽ മൂല്ലതലതിനലപറ 
മൂല്ലം എനലതാണല?

എനികലകല ചസവിംചഗാ അപലലലങലകിൽ 
തുടർനടരടികചളാ ഉണലചടാ?

സാമലരതലതിക വശങലങൾ 
ഉൾരലപരടലടിടലടുണലപടങലകിൽ, 
എനികലകല സവലീകപികലകാവുനലന 
ഏറലറവും താഴലനലനതും ഏറലറവും 
കുറഞലഞതുമാ് തുക ഏതാണല?
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ഏതല വ്ലവസലഥകളും കപാർ 
വ്ലവസലഥകളും?

ഞാൻ സവലീകപികലകാൻ 
ഇഷലടരലപരടുനലനിചലലല?

ചർചലചകൾ 
അവസാനിരലരിചലചുപകാണലടല 
പമചലചരലപരടലട ആപംഭ സലഥാനം 
ചനടുനലനതിനുളലള അവസപം ഉണലചടാ?

ചർചലചകൾ അവസാനിരലരികലകാൻ 
എനലപതലലലാം വശങലങളുണലടല?
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എനയത� 
അനുറ�ോദക 

പങയകോളി

ഈ ചർചലച്ിൽ നിനലനല എനലപറ 
അനുചമാദക രങലകാളി്ുപട രലം 
എനലതാ്ിപികലകും?

എനലപറ രബലലികലകല രങലകാളി്ുപട 
പബനരിറലറല എനലതാണല?
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ഇടപരടൽ രങലകാളിതലതതലതിനല 
ചവണലടി്ുളള ചർചലചകൾകലകല എനലതു 
വില്ാണല ഉളലളതല?

ഈ സംഭാഷണങലങളും മറലറല 
വശങലങളുപട രലങലങളും എപലത 
പലരധാനമാണല?

എനലപറ അനു്ാ്ികളുമാ്ി 
ബനലധരലപരടുനലനതിനലപറ 
പണലടാമതലപത ഏറലറവും മികചലച രലം 
എനലതാ്ിപികലകും?

എനലപറ അനു്ാ്ികചളാടല 
രങലകാളികളാകുനലനതിനുളലള ഏറലറവും 
നലലല രലം എനലതാ്ിപികലകും?
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അവനലപറ രലം അവനു 
സവലീകാപ്ലമചലലല?

ഏതല ഘടകങലങളാണല അവപന 
സംബനലധിചലചിടതലചതാളം ഏറലറവും 
പലരധാനരലപരടലടതല?
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ഈ രലം 
അസവലീകാപ്ലമാ്ിപികലകുനലനതല 
എനലതുപകാണലടല?

അവൻ ചനടിപ്ടുകലചകണലട 
രലതലതിനലപറ ഏതല ഘടകമാണല?
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നിങലങൾ ചനടിപ്ടുകലകുനലന രലം 
എനലതാ്ിപികലകും?

ഏതല രദവി്ും ഉളലളടകലകവും അവനു 
പലരധാനമാണല?39

40

37

38
എനലപതാകലപക വശങലങളിലലലാപത 
അവൻ പച്്ലാൻ കഴി്ും?

ഏതല രദങലങളും ഉളലളടകലകവും അവനു 
പലരാധാന്ലം അർഹികലകുനലനു?
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എനികലകല മറലപറാപാൾ 
എനലപതങലകിലുമാ്ി സംഭാഷണം 
നടതലതണം?

ഈ ബദൽ എങലങപന 
പമചലചരലപരടുതലതാം?43

44

41

42
എനലപറ negotiating രങലകാളി്ലകലകല 
ഏതല മികചലച ബദലാണല ഉളലളതല?

മറലറു ചർചലചകൂടലടുകാപുമാ്ി 
എനലപതങലകിലും രലമുണലചടാ?
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എനലപറ സംവാദരങലകാളിപ് വീണലടും 
കൂടലടിചലചചർകലകാൻ അപലലലങലകിൽ 
കൂടലടിചലചചർകലകാൻ ആപലഗഹമുണലചടാ?

വഴി്ിൽ തടസലസം എങലങപന 
ഒഴിവാകലകാം?47

48

45

46

 ഏറലറവും നലലല ബദലിൽനിനലനു വ്ല
ത്ലസലതമാ്ിപുനലചനകലകാവുനലന
തുപകാണലടല, ഇതല ഒതലതുതീർരലരിപല 
രലതലപതകലകാൾ എപലതച്ാ 
തുല്ലമാചണാ?

 ഏതല ഇചലഛാടിസലഥാനതലതിലുളലള 
വ്ലവസലഥകൾകലകാണല മികചലച ബദൽ 
ആകാൻ കഴി്ുക?
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എനലതല മൂല്ലങലങൾ അപലലലങലകിൽ 
താൽരലരപ്ലങലങൾ ഉൾരലപരടുതലതണം?

ഏതല വ്ലവസലഥകളും കപാറുകളും?

എനലപതലലലാം കാപ്ലങലങളാണല അവൻ 
ചർചലചകളിൽ നിനലനല രിനലമാറി്തല?
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50

സാമലരതലതിക പലരശലനങലങൾ 
ഉൾരലപരടലടിടലടുണലപടങലകിൽ ഏറലറവും 
കൂടി്തും കുറഞലഞതുമാ് തുക 
സവലീകപികലകാൻ കഴി്ുചമാ?

53

ചർചലചകൾ 
തുടചലചുനീകലകുനലനതിലൂപട കൂടുതൽ 
പമചലചരലപരടലചടകലകാവുനലന ഒപു 
അരകടമുണലചടാ?
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അഭിനന്ദനം കപാർ പചലവല കണകലകുകൂടലടാൻ 
നിങലങൾ ആപലഗഹികലകുനലനുപവങലകിൽ:

ഒപു.  എപലത സമ്പമടുകലകുനലനു?
ബി.  എപലത സമ്പമടുതലതു?
സി.   നമലമുപട ഭാഗതലതല     
  ഉൾരലപരടുനലനവപുപട 
  മണികലകൂറിലുളലള നിപകലകല   
  എനലതാണല?
ഡി.   മറലപറനലപതങലകിലും 
  പചലവുകൾ (അവതപണം,   
  ്ാപലത,  അഭിഭാഷകർ)    
  രപിഗണികലചകണലടതുണലടല?

54
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നിർമാതാക്കൾ എനലപറ negotiating 
രാർടലണർ ശപികലകും ഏതല 
തിപഞലപഞടുകലകാനുളലള 
സവലാതനലപലതല്ം ഉണലടല?

തീപുമാനപമടുകലകുനലനവപപ ഞാൻ 
അറി്ുനലനുണലചടാ?

ഒപു രാനൽ നിശലച്ിചലചിടലടുളലള 
കൂടി്ാചലാചന്ുപട രപിധി 
(ചബാർഡല, ചർചലചകൾ ചബാർഡല, 
മറലറുളലളവർ)?
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എന്റെ 
അവസാന 

തന്ത്തം

ഈ ചർചലചകളിൽ എനലപറ ഏറലറവും 
പലരധാനരലപരടലട ആവശ്ലങലങൾ 
ഏതാണല?
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ഈ ത്്ലാപറടുരലരുകളുപട 
രലമാ്ി, എനലപറ ആദ്ല ഓരർ 
ഒപുചരാപല്ാചണാ?
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എന്റെ ചർച്ചാ 
പങ്കാളിയാതാണ്

എനലപറ അവസാനതലപത ഓരർ 
എനലതാണല?

ഏതു കഥ ഞാൻ രറ്ാൻ കഴി്ും, 
അതിലൂപട എനികലകല എനലപറ 
ഓർമലമ്ുളലള, ഇഷലടച്ാഗ്ലമാ്തും 
വിലരലപരടലടതുമാണല.
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62

എനലപറ താൽരപ്ലസംപകലഷണ 
രങലകാളി്ുപട താൽരലരപ്ലങലങൾ 
ഏപതലലലാം ചമഖലകളിൽ 
എനലപറ താൽരലരപ്ലങലങളുമാ്ി 
പരാപുതലതരലപരടുനലനു?
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എനലപറ രങലകാളി രങലകാളി്ാകാൻ 
എങലങപന പലരവർതലതികലകുനലനു?

ഞാൻ ഒപു വ്ലകലതി്ുമാച്ാ 
കമലരനി്ുമാച്ാ കപാറിലാകുചമാ?63

64

65

66
രലതലതിൽ മറലചറപതാപു വ്ലകലതികലകും 
സവലാധീനമുണലചടാ?

എനലപറ കപാർ രങലകാളി്ുമാ്ി 
ഏപതങലകിലും ഒപു 
ബനലധവുമുണലടാ്ിപുനലചനാ?
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അരലചരാൾ എനലപറ negotiator 
രങലകാളി എങലങപന പലരവർതലതിചലചു?

അരലചരാൾ എനലപറ negotiator 
രങലകാളി എങലങപന പലരവർതലതിചലചു?67

68

69

70
ഞാൻ അദലചദഹതലപത തനലചനാടല 
സംസാപികലകാൻ പലശമിചലചിപുനലചനാ?

എനലപറ ചർചലചാ രങലകാളി്ാൽ 
ന്ികലകരലപരടുനലന ഇനലചറണൽ 
ഓർഗശനചസഷണൽ ഘടന്ും തീപുമാനം 
അടിസലഥാനമാകലകി്ുളലള ഘടന്ും 
എങലങപന്ാണല?
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ഈ ലകലഷ്ലങലങൾ എങലങപന്ാണല 
അവൻ / അവൾ ആപലഗഹികലകുനലനതല?

എനലപറ രാർടലണർ ആപലഗഹികലകുനലന 
പരാതു ബിസിനസലസല ലകലഷ്ലങലങൾ 
എനലതാണല?

71

72

73

74
അവൻ രപസ്ലമാ്ി എനലതാണല 
നിശലച്ിചലചിപികലകുനലനതല?

എനലപറ അനുചമാദക രങലകാളികപള 
പലരചചാദിരലരികലകു നലന ചപലരപണ?
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എനലപറ negotiator രങലകാളി്ാകാൻ 
ഇതല ചരാപല എനലതു ചതാനലനുനലനു?

എനലപറ ചർചലചകൾ രങലകാളി ഏതാണല 
ഏതാണല?75

76

77

78

എനലപറ negotiator രങലകാളിച്ാടല 
എനികലകല എനലപതലലലാം ചനടലടങലങൾ 
നൽകാം?

ഈ ആനുകൂല്ലതലപത ഞാൻ 
പലരതിരലം നൽകാപമനലനല 
എങലങപന്ാണല ആർകലകല ഞാൻ 
നിർചദശികലചകണലടതല?
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ഏതല സവലഭാവവും സംഭാഷണ 
തനലപലതങലങളും നിപസികലകലിപന 
ചനപിടാൻ കഴി്ും?

ഞങലങളുപട ചർചലചാ 
രങലകാളികളുമാ്ി പഞാടി്ിടാൻ 
കഴി്തലതകലകവിധം ഞാൻ ഏതല ഭാഷ 
ഉരച്ാഗികലകണം?

79

80

81

82ഏതല കീചവഡുകൾ പലരധാനമാണല?
എനലപറ negotiating രങലകാളി്ുപട 
്ാഥാർതലഥ്ലം എനലതാണല?
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എനലതല dependencies 
നിലനിൽകലകുനലനു? (ബാങലകുകൾ, 
കമലരനികൾ, സംഘടനകൾ, 
വ്ലകലതികൾ)

അവനലപറ കമലരനി്ുപട അപലലലങലകിൽ 
കുടുംബതലതിനലപറ ചപിപലതം എനലതാണല?83

84

85

86

കഴിഞലഞ അഞലചല വർഷങലങളിൽ 
ഏറലറവും പലരധാനരലപരടലട സംഭവങലങൾ 
എനലപതാകലപക്ാണല?

എനലതല സാമലരതലതിക ചശഷി 
നിലവിലുണലടല?
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കമലചരാളതലതിൽ അവൻ ഏതുതപം 
രിആർ കമലമ്ലൂണികലചകഷൻ 
നടരലരിലാകലകുനലനു?

ഏതല രപിതഃസലഥിതി്ിലാണല 
നമലമുപട negotiating രാർടലണർ 
സലഥാരിചലചതല?

സംഘടന്ലകലകല എനലതല ഘടന്ുണലടല?87

88

89

91

90
എനലപറ അനുപഞലജന രങലകാളി 
ജനചററലറുപച്്ലാൻ ആപലഗഹികലകുനലന 
ചിപലതം?

അവിപട ഒപു ര്ർ മാചനജലപമൻറല 
ഉണലചടാ?
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പകടലടിട നിർമലമാണവും 
പൂരകൽരലരന്ും ഏതല 
പകടലടിടതലതിലാണല നടകലകുനലനതല?

ഒപു ഇപിരലരിടം ഉണലചടാ?

ചർച്ചകൾക്കുള്ള 

തീയതിക്ക് മുമ്പ്
92

94

93
എനലതാണല രപിരാടി 
നടനലനുപകാണലടിപികലകുനലനതല?



5756

ഈ ചർചലചകൾ കൂടുതൽ സമ്ം 
എടുതലതാൽ ഞാൻ എങലചങാടലടല 
ഉറങലങും?

എനികലകല ഉടുരലരിനുളലള വസലപലതങലങൾ 
ഉണലചടാ?

ചർചലച്ുപട തീ്തികലകല മുമലരല 
എനികലകല എങലങപന വിപലശമികലകാം?

എങലങപന്ാണല നമലമൾ, അപലലലങലകിൽ 
നമലമുപട negotiating രങലകാളികൾ 
എതലതുനലനതല?

95

96

98

99

97 100

സമ്പലകമീകപണതലപത ഞാൻ 
എങലങപന തട്ാം?

എനികലകല മറലപറാപു നി്മനം ഉണലചടാ, 
അതല എങലങപന്ാണല ഞാൻ 
നീടലടുനലനതല?
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ചർചലച തുടങലങുനലനതിനുമുമലരല നിങലങൾകലകല 
എനലതല ചചാദ്ലങലങളുണലടല?

തീസിസല ഉതലതപം നൽകുക.

ഇരലചരാൾ: നിങലങളുപട negotiation 
ൽ വലി് വിജ്ം.
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