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සමඟ වො රහාඳ විසඳුම් තිරේද?

 අලුරතන එකතු කළ හැකි රහා් 
එකතු කළ හැකි කුමන සාකච්ා 
අනතරගතය කුමක්ද?
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 මුල් සම්මුතිරේ ප්රතිඵලය වො 
රහාඳ රහා් සමාන වූ රහාඳම 
විකල්පයක් ගැන කුමක් විය යුතුද?

 මාරගරේ බාධක දුරු ක්රනරන 
රකරස්ද?

 උචිත විකල්පයක් වශරයන වොත් 
රහාඳ විකල්පයක් ඇති කළ හැක්රක් 
කව්ර අරපක්ෂිත තත්ත්වයන 
යටරත්ද?
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51

52

49

50

53

 ඔහු ඇතුළත් කළ යුතු රවනත් 
වටිනාකම් රමානවාද?

 මූල්ය ගැටළු සම්බනධ වනරන නම්, 
එය පිළිගත හැකි ඉහළම සහ අවම 
මුදල කවරරද?

 කුමන රකානරේසි සහ රකානත්්රාත් 
අනතරගතයන රමම සංඛයාව රවනස් කළ 
හැකි අත්ර එය පිළිගත හැකි මුදල රකාපමණ 
විශාලද?

 සාකච්ා බිඳ දැමීරමන ඔහුට වො 
රහාඳ විය හැකි අවදානමක් තිරේද?

 සාකච්ා බිඳ දැමීමට පහසු වන 
කරුණු රමානවාද?



3332

එකතු කළ 
අගයයි

ඔබ සාකච්ා කිරීරම් පිරිවැය ගණනය කිරීමට 
අවශ්ය නම්:

• පිළිරයල කිරීම රකාපමණ කාලයක් 
ගතරේද?

• සාකච්ා සඳහා රකාපමණ කාලයක් 
ගතරේද?

• අපරේ පැත්රතන පැවරතන අයරේ පැයක 
අනුපාතය කුමක් ද?

• රවනත් වියදම් (ඉදිරිපත් කිරීම, ගමන, 
නීතිඥයන) සලකා බැලය යුතුද?

54
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තී්රණ 
ගනනයි

56

57

55

මරේ රතා්්රා ගැනීරම් සහකාරිය 
ඇත්ත වශරයනම රත්රීම සහ 
අවස්රය ඇති නිදහස කුමක්ද?

මම සියලු තී්රණ ගනනන දනනවාද?

සාකච්ා වල සීමාවන විනිශ්් මණෙලය 
(මණෙලයක්, සාකච්ා මණෙලයක්, 
අනයයන) තී්රණය ක්රනු ලබනරනද?



3736

මරේ අවසාන 
මූරලා්පාය

58

59

රමම සාකච්ා වලදී මරේ වැදගත් 
ඉල්ලීම් 30 රමානවාද?

රමම සූදානම රහ්තුරවන මරේ පළමු 
රයා්ජනාව සමාන රේ.
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මරේ සාකච්ා 
හවුල්කරු කවුද?

60

61

62

මරේ අවසාන ඉල්ලීම කුමක්ද?

මම මරේ සාකච්ා හවුල්කරුට ඉදිරිපත් 
කළ හැකි කථාව කුමක්ද? මරේ රහාඳම 
ප්රතිඵලය විරශ්්රයන අමතක රනාවන, 
ප්රසනන හා වටිනා?

මරේ අවශ්යතාවයන සමඟ 
මරේ සාකච්ා හවුල්කරුවාරේ 
අවශ්යතාවන එකට පැති්ර තිරේද?



4140

63

64

65

66

මම පුේගලරයකු රහා් සමාගමක් 
සමඟ සාකච්ා ක්රනරනද?

මරේ සාකච්ා සහකරු හැරුණු විට 
සාකච්ාවල ප්රතිපලයට රවනත් 
කුමන පුේගලයනට බලපෑම් කළ 
හැකිද?

මරේ සාකච්ා හවුල්කරු රස්වය 
ක්රනරන රකරස්ද?

අතීතරේදී මරේ සාකච්ා සහකරු 
සමඟ සම්බනධයක් තිරේද?



4342

67

68

69

70

මරේ සාකච්ා හවුල්කරුවා 
හැසිරුරණ රකරස්ද?

මම ඔහු සමඟ සාකච්ා කිරීමට 
උත්සාහ කළාද?

මරේ සාකච්ා හවුල්කරු හැසිරුරණ 
රකරස්ද?

මරේ සංවිධානාත්මක සහකරු 
විසින අභයනත්ර සංවිධාන ේයුහය 
හා තී්රණ ේයුහය රමරහයවනරන 
රකරස්ද?



4544

71

72

73

74

මරේ සාකච්ා හවුල්කරුට අරපක්්ා 
ක්රනරන කුමන රපාදු ේයාපාරික 
ඉලක්ක රමානවාද?

ඔහු ප්රසිේධිරේ ප්රකාශ ක්ර ඇත්රත් 
කුමන නිශ්චිත ඉලක්කයනද?

රමම අ්රමුණු සාක්්ාත් ක්ර ගැනීමට 
ඔහුට අවශ්ය වනරන රකරස්ද?

මරේ සාකච්ා හවුල්කරුට 
රපලරෙනරන කුමන 
රචතනාරවනද?



4746

75

76

77

78

මරේ සාකච්ා හවුල්කරුට විරශ්් 
මාතෘකාවක් තිරේද?

මරේ සහකා්ර හවුල්කරුට මා ලබා 
දිය හැකි වාසි රමානවාද?

මරේ සහකරුරේ සහකරුට 
ප්රරයා්ජනවත් වන පරිදි රමම 
ප්රතිලාභය රපරනනරන රකරස්ද?

රමම ප්රතිලාභය නිශ්චිතවම 
ප්රශංසනීය රලස ඉදිරිපත් කිරීමට 
මට හැක්රක් රකරස්ද?
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79

80

81

82

අපරේ සාකච්ා හවුල්කරුවා සමඟ 
නැංගු්රම් ගත හැකි පරිදි මා භාවිතා 
කළ යුත්රත් කුමන විරශ්් භා්ාවද?

වැදගත් මූලපදද?

කුමන හැසිරීම් සහ සංවාද 
උපායමාරග ප්රතික්ර්්ප කළ 
හැකිය?

මරේ සාකච්ා හවුල්කරුරේ 
යථාරථය කුමක්ද?
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83

84

85

86

ඔහුරේ සමාගම රහා් පවුරල් 
ඉතිහාසය කුමක්ද?

පසුගිය පස් වස්ර තුළ වොත් වැදගත් 
සිදුවීම් රමානවාද?

කුමන ප්රායත්තයන පවතිනරනද? 
(බැංකු, සමාගම්, සංවිධාන, 
පුේගලයන)

කුමන මූල්ය විභවය පවතීද?



5352

87

88

89

91

90

රවළඳරපාරල්දී ඔහු සනනිරේදනය 
ක්රනරන කුමන ආකා්රරේ PR 
සනනිරේදනයද?

අපරේ සාකච්ා සහකරු පිහිටුවා 
ඇති පරිස්රය කුමක්ද?

ගිනි කළමනාක්රණයක් තිරේද?

එම සංවිධානයට ඇති ේයුහය 
කුමක්ද?

මරේ සාකච්ා හවුල්කරුට අවශ්ය 
වනරන කුමන රූපයද?
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සාකච්ා දිනයට 
රප්ර

92

94

93

සාකච්ා කිරීම සිදුක්රන ලද 
රගාෙනැගිල්ල සැලසුම් ක්ර ඇති හා 
ඉදික්ර ඇත්රත් රකරස්ද?

ආසන පහසුකම් තිරේද?

සාකච්ා පැවැත්රවනරන කුමන 
පරිශ්්රයන තුළද?
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මට මා සමග අනවශ්ය ඇඳුම් ඇත්ද?

සාකචඡුාව දිනට රප්ර මම ලහිල් 
ක්රනරන රකරස්ද?

මට රවනත් හමුවීමක් ලබා ගනරනද, 
එය කල්දමා තිරේද?

අප රහා් අපරේ සාකච්ා 
හවුල්කරුවන පැමිරණනරන 
රකරස්ද?

සාකච්ා රබාරහා් කාලයක් ගත 
වුවරහාත්, මම නිදා සිටිනරන 
රකාතැනද?

කාලය පීෙනය වළක්වනරන 
රකරස්ද?
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සාකච්ා ඇ්රඹීමට රප්ර ඔබට ඇති ප්රශ්න රමානවාද?

 රම්වා පිළිතු්ර.

දැන: ඔරේ සාකච්ා වල සාරථකත්වය.

ඔබ යුර්රා්පීය සාකච්ා පරරේ්ණයට http://e-n-i.eu/

Friedhelm Wachs wachs@laxwachssebeneus.com රවත ළඟා විය හැකිය
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