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.اس کتاب کے تمام جملے جنس غیر جانبدار ہیں

اس مذاکرات کے ساتھ میں کیا حاصل کرنا
چاہتا ہوں؟

1

میرے لئے بہترین نتیجہ کونسا ہوگا؟

2

5

مجھے
4

میرے لئے سب سے بہتر نتیجہ کونسا
نتیجہ ہوگا؟

5

پیسے میں میرے لئے اس بات کی قیمت
کیا ہے؟

3

کون سی نتائج ناقابل قبول ہیں؟

6

میرے پاس بچت یا پیچھے کی قیمت ہے؟

4

7

6

مجھے کونسا حصول حاصل کرنا ہوگا؟

9

نتائج کا کون سا اجزاء حاصل کرنا چاہتے
ہیں؟

10

9

وہ کیوں قابل قبول نہیں ہیں؟

7

نتیجہ کا کون سا اجزاء مجھ سے زیادہ اہم
ہے؟

8

8

میرے لئے کونسی معاون مواد اور حاالت
کم اہم ہیں؟

13

اگر میرے مطلوب نتیجہ کو مماثلت نہیں
ہوتا تو مجھے کیا متبادل ہے؟

14

11

کون سا ذیلی پہلوؤں کو چھوڑ سکتا ہوں؟

11

کونسی معاون مواد اور حاالت سب سے
اہم ہیں؟

12

10

میں کس طرح نئی بات چیت کرنے یا
دوبارہ شامل کرنے کی بات چیت کرنے
والی مواد کرسکتا ہوں؟

13

کیا بہترین متبادل کے بارے میں
مختلف ہونا ضروری ہے ،تاکہ یہ
میری اصل بنیادی بات چیت کا نتیجہ
بہتر یا برابر ہے؟

17

18

میں یہ متبادل کیسے بہتر بنا سکتا ہوں؟

دیگر مذاکرات کے شراکت داروں کے
ساتھ کیا بہتر حل ممکن ہے؟

15

16

12

کیا مجھے بچت یا پیروی کی قیمت ہے؟

21

اگر مالی پہلوؤں میں ملوث ہے ،تو میں
سب سے زیادہ اور سب سے کم رقم جس
میں میں قبول کرسکتا ہوں.

22

15

راستے میں ختم کرنے کے لئے مجھے
کیا رسمی رکاوٹوں کی ضرورت ہے؟

میرے لئے یہ متبادل کی قدر کیا ہے؟

19

20

14

کیا بات چیت ختم کرنے کی طرف سے
ایک بہتر آغاز کی حیثیت حاصل کرنے کا
موقع ہے؟

25

مذاکرات کو روکنے کے لئے مجھے کیا
پہلوؤں کو آسان بنا دیا جائے گا؟

26

17

کونسی شرائط اور معاہدے کا مواد اس
نمبر کو تبدیل کرسکتا ہے اور پھر قابل
قبول رقم کتنا بڑا ہے؟

23

میں کونسی معاہدہ شرائط قبول نہیں
کرسکتا؟

24

16

میری بات چیت پارٹنر اس مذاکرات سے
کیا امید رکھتا ہے؟

27

میرے مذاکرات کے ساتھی کے لئے کیا
فائدہ ہے؟

28

19

میرا مذاکرات
پارٹنر
18

میرے مباحثے کے شراکت دار کا کونسا
حصہ ممکنہ نتیجہ ہوگا؟

31

میرے مذاکرات کے ساتھی کا دوسرا
بہترین نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟

32

21

مذاکرات کرنے والے پارٹنر کے لئے
مذاکرات کے لحاظ سے کیا قیمت ہے؟

29

بات چیت اور دوسری طرف کا نتیجہ کتنا
اہم ہے؟

30

20

اس کے لئے کون سا اجزاء اہم ہیں؟

35

اس کے نتیجے میں کون سا اجزاء حاصل
کرنا پڑتا ہے؟

36

23

کون سا نتیجہ اس کے قابل قبول نہیں
ہوگا؟

33

یہ نتیجہ کیوں اس کے لئے ناقابل قبول
ہے؟

34

22

اس کے معاہدے کی شرائط اور مواد اس
کے لئے انتہائی اہم ہیں؟

39

اس کے معاہدے کی شرائط اور مواد اس
کے لئے کم اہم ہیں؟

40

25

اس کا نتیجہ کونسا حصول حاصل کرنا
چاہتا ہے؟

وہ کونسا پہلوؤں کے بغیر کر سکتا ہے؟

37

38

24

وہ اس متبادل کو کیسے بہتر بنا سکتے
ہیں؟

43

کیا بات چیت کے دوسرے شراکت داروں
کے ساتھ بہتر نتائج ہیں؟

44

27

دوسری طرف مجھ سے بات کرنے کا کیا
متبادل ہے؟

41

میرے مذاکرات کے ساتھی کونسے تین
بہترین متبادل ہیں اگر ان کے مطلوب نتائج
کو مماثلت نہیں ہے؟

42

26

وہ راہ میں راہ میں حائل رکاوٹیں کیسے
نکال سکتی ہیں؟

47

کونسی مطلوب حاالت کو بہتر طریقے
سے مثبت متبادل پر اثر انداز کر سکتا
ہے؟

48

29

کیا میرے مباحثہ کے ساتھی کو مواد
دوبارہ دوبارہ مالنا یا شامل کرنا چاہۓ اور
کون سا ہے؟

45

بہترین متبادل کے بارے میں کیا مختلف
ہونا ضروری ہے تاکہ اصل بات چیت کے
نتائج سے بہتر یا برابر ہو؟

46

28

کونسی شرائط اور معاہدے والے مواد اس
نمبر کو تبدیل کرسکتے ہیں اور قابل قبول
رقم کتنی بڑا ہے؟

51

کیا یہ ایک خطرہ ہے کہ وہ مذاکرات سے
توڑنے سے بہتر ہوسکتا ہے؟

52

31

کیا پہلوؤں ہیں جو مذاکرات کے
خاتمے کے لۓ اسے آسان بنا
سکتے ہیں؟

53

وہ کونسی دوسری اقدار یا دلچسپی میں
شامل کرنے کی ضرورت ہے؟

اگر مالی معامالت میں ملوث ہو ،تو کیا
یہ سب سے زیادہ اور کم از کم رقم قبول
کرے گی جو وہ قبول کرسکتے ہیں؟

49

50

30

اگر آپ مذاکرات کی قیمتوں کا
حساب کرنا چاہتے ہیں تو:
•ایک .تیاری کب تک لیتا ہے؟
•ب .بات چیت کب تک لیتا ہے؟
•سی .ہماری جانب سے شامل افراد کی گھنٹہ کی
شرح کیا ہے؟
•د .دیگر اخراجات (پیشکش ،سفر ،وکالء) پر غور
کیا جارہا ہے؟

33

54

قیمت شامل
32

انتخابی اور اختیار کا کیا آزادی میرے
مباحثہ کا شریک پارٹنر ہے؟

55

کیا میں سب فیصلہ ساز سازوں کو جانتا
ہوں؟

56

35

کیا ایک پینل کی طرف سے مقرر
مذاکرات کی حد (بورڈ ،مذاکرات
بورڈ ،دوسروں)؟

57

فیصلہ ساز
34

میری آخری
حکمت عملی
37

اس مذاکرات میں میری  30اہم ضروریات
کیا ہیں؟

58

ان تیاریوں کے نتیجے میں ،میرا پہال
پیشکش پسند ہے؟

59

36

میری بات چیت
پارٹنر کون ہے
39

میرا آخری پیشکش کیا ہے؟

60

میرے مباحثے کے ساتھیوں کے مفادات
میں کیا دلچسپی ہے ،میری دلچسپیوں
سے؟

61

میں کس کی کہانی بتاؤں گا ،جس کے ساتھ میں
اپنے مذاکرات کے شریک ساتھی کو اپنے بہترین
نتائج کو خاص طور پر یادگار ،قابل قدر اور قابل
قدر پیش کرسکتا ہوں؟

62

38

میری بات چیت پارٹنر کا کام کیسے کرتا
ہے؟

65

ماضی میں اپنے مذاکرات کے ساتھی کے
ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے؟

66

41

کیا میں کسی شخص یا کمپنی کے ساتھ
مذاکرات کروں؟

63

میرے مذاکرات کے ساتھی کے عالوہ
مذاکرات کے نتائج پر کون سا دوسرے
افراد کا اثر ہے؟

64

40

اندرونی تنظیمی ڈھانچہ اور فیصلے کا
ڈھانچہ میرے مذاکرات کے شراکت دار
کی طرف سے کس طرح ہے؟

69

میرے مذاکرات کے ساتھی نے پھر کیسے
سلوک کیا؟

70

43

کیا میں نے کبھی اس کے ساتھ بات چیت
کرنے کی کوشش کی ہے؟

67

میرے مذاکرات کے ساتھی نے پھر کیسے
سلوک کیا؟

68

42

وہ ان مقاصد کو کیسے حاصل کرنا چاہتے
ہیں؟

73

کون سے مقاصد میری بات چیت پارٹنر
کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں؟

74

45

میرے مباحثے کے مشترکہ مقاصد کو کیا
حاصل کرنا چاہتے ہیں؟

71

وہ کنکریٹ کے مقاصد کو عوامی طور پر
مقرر کرتے ہیں؟

72

44

اس فائدے کو کیا فائدہ ہوگا جیسا کہ میرے
مذاکرات کے ساتھی کو قابل قدر لگتا ہے؟

77

مجھے اس فائدے سے کونسا فائدہ مندانہ
طور پر انعام ملے گا؟

78

47

میرے مذاکرات کرنے والے پارٹنر خاص
طور پر دلچسپی رکھتے ہیں؟
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میں اپنے مذاکرات کے ساتھی کو کونسا
فوائد دے سکتا ہوں؟

76

46

کون سا رویے اور بات چیت کی حکمت
عملی ردعمل کا سامنا کر سکتی ہیں؟
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میرے مذاکرات کے ساتھی کی حقیقت کیا
ہے؟
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میں کون سا مخصوص زبان استعمال کرنا
چاہوں گا تاکہ ہم اپنے مذاکرات کے ساتھی
کے ساتھ لنگر کر سکتے ہیں؟
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شریک ہیں؟
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تنظیم کی کیا ساخت ہے؟
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تصویر پیدا کرنا چاہتی ہے؟
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88

52

اس عمارت کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا
اور تعمیر کیا گیا ہے جس میں مذاکرات
کی جاتی ہے؟
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بات چیت میں کونسا احاطہ کرتا ہے؟
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کیا وہاں بیٹھنے کا انتظام ہے؟
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مذاکرات کی تاریخ
سے پہلے
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کیا میرے پاس میرے ساتھ اسپیئر کپڑے
ہیں؟

98

کیا میں نے ایک اور مالقات کی ہے اور
میں اسے ملتوی کیسے کروں؟

99

میں مذاکرات کی تاریخ سے پہلے
آرام کیسے کروں؟

100

57

ہم ،ہمارا مذاکرات یافتہ شراکت دار کیسے
کریں گے؟

95

میں وقت کا دباؤ کیسے روک سکتا ہوں؟

اگر مذاکرات بہت زیادہ عرصہ لگتی
ہے تو میں کہاں جا سکتا ہوں؟

96
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56

مذاکرات شروع کرنے سے پہلے آپ کے کیا سوال ہیں؟
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