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म यस रा्ता्वलापकनो सा् करे  प्राप्त ि््व चाहनछु?म
कु् कनो लािी उत्तम समभार्ा, मरेरनो उत्तम 
पररणाम हु्रेछ?

1

2
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मरेरनो लागि यनो रा्ता्वकनो मूलय कस्तनो छ?

करे  मरेरनो बच्त रा पछागडकनो खच्व छ?

मरेरनो लागि दनोस्नो-कु् उत्तम पररणाम हु्रेछ?

कु् पररणामहरू असरीकाय्व छै्््?

5

6

3

4
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ग्त्ीहरू दक् सरीकाय्व छै्््?

पररणाम कनो कु् िरक मरेरनो लागि सबैभनदा 
महत्रपूण्व छ?

कनो पररणाम कनो प्राप्त ि््व कनो लागि मलाई प्राप्त 
छ?

म कु् पररणाम प्राप्त ि््व चाहनछु?

9

10

7

8
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कु् उप-पक्षहरू म तयाग्न सकछु?

कु् कु् ठरेिा्ी सामग्ी र अरस्ाहरू महत्रपूण्व 
छ््?

मलाई कु् ठरेिा्ामुखी सामग्ी र अरस्ा कम 
महत्रपूण्व छ?

यदद मरेरनो चाहरेकनो पररणामलाई भौग्तक ब्ाउ्ु 
हुदँै्  भ्रे मैलरे कु् गरकलपहरू पाउछु?

13

14

11

12
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म कसरी यनो गरकलप सुधार ि््व सकछु?

अनय रा्ता्व साझरेदारहरूसँि कस्तनो राम्नो 
समाधा्हरू समभर छ््?

मैलरे कु् कुराका्ीकनो सामग्ीलाई ्याँ पु्: 
ग्मा्वण ि््व सकछु रा ्प्न सकछु?

उत्तम गरकलपकनो बाररेमा करे  फरक हु्ु पछ्व, 
्तादक यनो मरेरनो मूल रांगछ्त पररणामकनो राम्नो रा 
बराबर हनो?

17

18

15

16
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। राग्त पछागड हराउ् कु् औपचाररक बाधाहरू 
छ््?

मरेरनो लागि यनो गरकलपकनो मूलय करे  हनो?

करे  मैलरे बच्त िररेकनो रा पछ्ाउ्रे लाि्तहरू 
छ््?

यदद गरत्तीय पक्षहरू संलग्न छ्् भ्रे, कु् उच्च र 
कम सरे कम रकम मैलरे सरीकार ि््व सक्रे?

21

22

19

20



1716

कु् पररगस्ग्त र समझौ्ता सामग्ीलरे यनो ्मबर 
पररर्त्व् ि््व सकछ र सरीकाय्व रकम कग्त ठूलनो 
हुनछ?

म कु् अ्ुमनोद्शील स्त्वहरू सरीकार ि््व 
चाहनछु?

रा्ता्व समाप्त ि््व कनो लािी राम्नो सुरूरा्त 
स्ा्मा पुग्नरे मौका छ?

कु् कुरालरे मलाई रा्ता्वलाप रनोक्न सगिलनो 
ब्ाउ्रेछ?

25

26

23
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मरेरनो पार्व्र 
पार्व्र

मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारलरे यस रा्ता्वकनो लागि 
कु् पररणामकनो आशा िद्वछ?

मरेरनो कुराका्ी साझरेदारकनो लागि कगत्तकनो लाभ 
छ?

27

28



2120

मरेरनो कुराका्ी साझरेदारकनो लागि भौग्तक 
कुरासँि रा्ता्वलाप कस्तनो मूलय छ?

कुराका्ी कग्त महतरपूण्व छ र अकको पक्षकनो 
पररणाम?

मरेरनो कुराका्ी साझरेदारकनो लागि दनोस्नो-सरकोत्तम 
पररणाम करे  हु् सकछ?

मरेरनो कु् पार्व्र साझरेदारकनो लागि उत्तम 
समभागर्त पररणाम हु्रेछ?31

32

29

30



2322

कु् पररणाम उहाँकनो लागि सरीकाय्व छै्? कु् िरक उहाँका लागि सबैभनदा महत्रपूण्व 
हु्ुहुनछ?35

36

33

34 यनो पररणाम दक् उहाँलाई अ्ुगच्त छ? पररणाम कनो कु् िरक उसलरे प्राप्त ि््व सकछ?
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्ग्तिाकनो कु् िरक उसलरे प्राप्त ि््व चाहनछ? कु् ठरेकातमक ग्यम र सामग्ी उ्कनो लागि 
सबैभनदा महत्रपूण्व छ?39

40

37

38 उ्ी कु् पक्ष गब्ा ि््व सकछ््? कु् ठरेकातमक ग्यम र सामग्ी उ्कनो लागि कम 
महत्रपूण्व छ?
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अकको पक्षलरे मलाईसँि कुराका्ी ि््व करे  छ? उहाँलरे यी गरकलपहरूलाई कसरी सुधार ि््व 
सकु्नहुनछ?43

44

41

42

मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारकनो कु् ्ती् भनदा 
राम्नो गरकलपहरू छ्् यदद यसकनो इग्छ्त 
पररणामलाई भौग्तक ब्ाउ्ु हुदँै् ?

करे  तयहाँ अनय कुराका्ी साझरेदारहरूसँि 
समभार्ा अझ राम्नो पररणामहरू छ््?
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करे  मरेरनो पार्व्र पार्व्र हु् सकछ सामग्ी पु्: 
संयनोि् ि््व रा सामग्ी ्प्न चाहा्ुहुनछ र कु्? तयनो बारनोमा कसरी अररनोध हराउ् सकछ?47

48

45

46 सरकोत्तम गरकलप कनो बाररेमा करे  फरक हु् कनो 
लािी ि्ु्व पछ्व ्तादक यनो रास्तगरक रा्ता्व 
पररणाम भनदा राम्नो रा बराबर हनो?

कु् रांगछ्त अरस्ाहरू ्प सकारातमक रूपमा 
प्रभारकारी गरकलपलाई प्रभार पा््व सकछ?
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उ्ीहरूलाई कु् कु् अनय मा्हरू रा चासनो 
समाररेश ि््व आरशयक छ?

कस्ता स्त्वहरू र समझौ्ता सामग्ीहरूलरे यस 
्मबर पररर्त्व् ि््व सकदछ र सरीकाय्व रकम 
कग्त ठूलनो हुनछ?

कु् पक्षहरूलरे ग्त्लाई रा्ता्वकनो बनद ि््व सगिलनो 
ब्ाउ् करे  हनो?

51

52

49

50
यदद गरत्तीय मुद्ाहरू संलग्न छ्् भ्रे कु् उच्च र 
कम सरे कम रकम उसलरे सरीकार ि््व सकदछ?

53

करे  तयहाँ एक ख्तरा छ दक तयनो रा्ता्वबार ब्रेक िररेर 
अझ राम्नो हु् सकछ?
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मूल्यांकन यदद ्तपाईं रा्ता्वकनो लाि्त िण्ा ि््व चाह्ुहुनछ 
भ्रे:

1।  ्तैपग् ्तयारी िछ्व?
2।  रा्ता्वलाप कग्त लामनो हुनछ?
3।  हाम्नो पक्षमा संलग्न व्यगतिहरूकनो िडीकनो दर  
 करे  हनो?
4।  कु् अनय लाि्तहरू (प्रस्तुग्त, यात्ा,   
 रकीलहरू) गरचार िररनछ््?

54
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ननमयमातय छ्ौर र प्रागधकरणकनो कस्तनो सर्तनत््ता मरेरनो 
रा्ता्व साझरेदारकनो सा्मा छ?

करे  मैलरे सबै ग्ण्वय ि्ने ग्मा्व्ताहरू ्ाहा पाउँछु?

करे  हनो एक पया्ल द्ारा ग्धा्वरर्त रा्ता्व 
कनो सीमा (बनोड्व, रा्ता्वलाप बनोड्व, अनय)?

56

57

55
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मेरो अन्तम 
रणनीनत

यस रा्ता्वमा मरेरनो 30 सबैभनदा महत्रपूण्व 
मािहरू करे  हु््?58

59
यी ्तयारीकनो पररणाममा, मरेरनो पगहलनो प्रस्तार 
म्पछ्व?
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मेरो पयरमानर पयरमानर 
को हो

मरेरनो अगन्तम प्रस्तार कस्तनो छ?

कु् क्ा मैलरे भनछु, िसकनो सा्मा म मरेरनो 
रा्ता्वलाप साझरेदारलाई मरेरनो सबैभनदा राम्नो 
््तीिा गरशरेष िरी यादिार, म्पदको र 
मूलयरा् ब्ाउ् सकछु?

60

61

62

कु् कुरामा मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारकनो चासनो 
मरेरनो रुगचकनो सा् ओभरलैपमा छ?
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मरेरनो पार्व्र पार्व्रलरे कसरी काय्व िद्वछ?करे  म एक व्यगति रा कमप्ीसँि कुराका्ी िछु्व?63

64

65

66
कु् कुराका्ीलरे मरेरनो कुराका्ी साझरेदारकनो 
बाहरेक कुराका्ीकनो पररणाममा प्रभार पाछ्व?

गरि्तमा मरेरनो रा्ता्व साझरेदारसँि कु्ै समपक्व  
भएकनो छ?



4342

मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारलरे कसरी व्यरहार ियको?मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारलरे कसरी व्यरहार ियको?67

68

69

70करे  मैलरे कगहलयै कुराका्ी ि््व खनोिरेकनो छु? आन्तररक संिठ्ातमक ढाँचा र ग्ण्वय ढाँचा मरेरनो 
रा्ता्वलाप साझरेदारद्ारा संचागल्त कसरी हुनछ?
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यी लक्यहरू कसरी प्राप्त ि््व चाह्ुहुनछ?मरेरनो रा्ता्व साझरेदारकनो कु् सामानय व्यरसाय 
लक्यहरू प्राप्त ि््व चाह्ुहुनछ?71

72

73

74
उहाँलरे कस्ता ठनोस लक्यहरू सार्विग्क रूपमा 
सरेर ि्ु्वभएकनो छ?

कु् उद्रेशयलरे मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारलाई 
उतप्ररेरर्त िछ्व?
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यनो फाइदा कस्तनो दरेगखनछ िस्तनो दक यनो मरेरनो 
कुराका्ी साझरेदारकनो लागि सा््वक दरेगखनछ?

कु् कुरामा मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदार गरशरेष िरी 
रुगच छ?75

76

77

78
म मरेरनो रा्ता्व साझरेदारलाई कु् लाभहरू दद् 
सकछु?

मलाई कसरी इ्ामदायी रूपमा यनो लाभ प्रस्तु्त 
ि््व चाहनछु?
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कु् व्यरहार र कुराका्ी रण्ीग्तलरे असरीकार 
साम्ा ि््व सकछ?

मैलरे कु् गरशरेष भाषा प्रयनोि ि्ु्व पछ्व ्तादक हामी 
हाम्नो रा्ता्व साझरेदारकनो सा् लंिर ि््व सकदछौ?79

80

81

82कस्ता शबदहरू महत्रपूण्व छ््? मरेरनो रा्ता्वलाप साझरेदारकनो रास्तगरक्ता करे  हनो?
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कस्ता ग्भ्वर्ताहरू छ््? (बैंक, कमप्ीहरू, 
संस्ाहरू, व्यगतिहरूलाई)उ्कनो कमप्ी रा परररारकनो इग्तहास कस्तनो छ?83

84

85

86
ि्त पाँच रष्वमा सबैभनदा महत्रपूण्व िर्ा करे  
छ? कु् आर््वक समभार्ा छ?
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बिारमा कु् प्रकारकनो पीआर सञ्ार लािू हुनछ?

कु् रा्ताररणमा हाम्नो रा्ता्व साझरेदार स्ागप्त 
छ?

संिठ् कस्तनो संरच्ा छ?87

88

89

91

90

मरेरनो रा्ता्व साझरेदार सा्ी कु् उतपाद् ि््व 
चाहा्ुहुनछ?

तयहाँ आिनो व्यरस्ाप् छ?
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वयतयमालयप नमनत 
अनि

92

94

93

कसरी इमार्तमा गडिाइ् र ग्मा्वण िररएकनो 
भर् हनो?

तयहाँ बस्रे बस्रे व्यरस्ा छ?

कु् पररसरमा रा्ता्वलाप िररनछ?
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यदद कुराका्ी धरेरै लामनो लागछ भ्रे म 
कहाँ सुत्न सकछु?

करे सँि मरेरनो सा् अग्तररति कपडा छ?

म रा्ता्वलाप गमग्त भनदा पगहलरे कसरी आराम 
िछु्व?

हामी कसरी रा हाम्नो रा्ता्व साझरेदार सा्ीहरू 
आइपुगछौं?95

96

98

99

97 100

म समयकनो दबाबलाई कसरी रनोक्न सकछु? करे  मैलरे अकको ग्युगति िररेकनो छु र म यसलाई 
स्गि्त ि््व सकछु?



58

रा्ता्वलाप सुरु ि्ु्व अगि ्तपाईका प्रश्नहरू छ््?

यी िराफ दद्ुहनोस्।
र अब: ्तपाईंकनो कुराका्ीमा धरेरै स

्तपाईं http://e-ni-i.eu/ मा यूरनोपीय रा्ता्व संस्ा् समम पुग्न सकु्नहुनछ।

Friedhelm Wachs wachs@laxwachssebenius.com मा पुग्न सदकनछ
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दरिडरेलम राचहरू गरश्वका अग्णी रा्ता्व गरशरेषज्ञहरू, 
लकसररेचसरेगबयसका साझरेदार र युरनोपरेली कमयुग्करे शंस 
संस्ा्का अधयक्ष हु््। उहाँलरे शी्त युद्ध र ची्सँि 
राि्ीग्तक रा्ता्वलापकनो सा् आफ्नो कयाररयर सुरू 
ि्ु्वभयनो। आि, उहाँलरे गलनोबल कमप्ीहरू, सरकारहरू र 
दलहरूलाई चु्ौ्तीपूण्व रा्ता्वमा सललाह दद्ुहुनछ। सर्वश्रेष्ठ 
लरेखकलरे आफ्नो कामकनो लागि धरेरै अन्तरा्वग्रिय पुरसकार 
पाएका छ््।
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