ကိိုယ်ကျင်သ
့် ိကာခ ကကာင််းမကကာင််းသိနိိုင်ဖိုို့ိ ကမ်းမမန််းနိင
ို သ
် ည့််ကမ်းခွန််း ခ ခို
အ ားလိုားသိပ ားဖြစ်ကြတအ
ဲ့ တိင
ို ်ား Warren Buffett ြတတ ဲ့အလွန်ထင်ရ ားတအ င်ဖငင်တဲ့ အတငရိြန်
နိင
ို ်ငြ စား ွါားတရားသင ားတစ်တယ ြ် ါ။ သူယကို ြည်တ ြတတ ဲ့ လူတစ်တယ ြ်ြိို အလို ်ခန်ြ
့် ့်ိို
အတွြ်ကြည်ဲ့တဲ့အခါင သူူ့ရဲ့ြိိုယြ
် ျင်ဲ့သိြခ တြ င်ားငတြ င်ားဆိိုတ ြ အဓိြ လိို့်ဆိို ါတယ်။
သူတဖ

တ ြ လူတစ်တယ ြ်ဟ ြိိုယြ
် ျင်ဲ့သိြခ တြ င်ားတယ်ဆိိုလိို့်ရိရင် သူူ့ြစ
ိို ငခန့််ခရတ
ွ
ဲ့

သူြ သူူ့ြိိုငျြ်နှာလခ စ် လို ်လရ
ိို့် သလိို အဒလိိုလူဟ ငန်ြန်တဆ
ဲ့ ိုားဖြတ်ချြ်တတွချင

ဆိို

တ ြိိုယိုကြည်စိတ်ချနိိုင် ါတယ်။

ပ ားတတ ဲ့ အဒလိို ြိိုယ်ြျင်ဲ့သိြခ ရသ
ိ ူတတွဟ အငျ ားသူငါ အတိုယူ တလားစ ားအ ားြျရ သူတတွဖြစ်
လ ပ ား အချိန်တတ
ိို အ
ိို တွင်ားင တခါင်ားတဆ င် ိုင
ိ ်ားတနရ ြိိုတရ ြ်လ ရင ဖြစ်တယ်လိို့် သူြထ ်
တဖ

ါတယ်။ တတ်ြျွင်ားငှုတစ်ခိုခိုြိို သင်တ ားလိို့်ရနိိုင်တ ငဲ့ ြိိုယ်ြျင်ဲ့သိြခ ရိြတ
ိို့် တ ဲ့ လူတတွြိို

သင်တ ားလိို့်ငရနိင
ို ်ဘူားလိို့် Warren Buffett ြဆိို ါတယ်။ လူတစ်တယ ြ်ဟ

ြိိုယြ
် ျင်ဲ့သိြခ

တြ င်ားလ ား ငတြ င်ားဘူားလ ားဆိိုတ ြိို သိနိိုင်ြအ
ို့်ိ တွြ် သူြ တအ ြ် ါတငားခွန်ား ၁၂ ခိုြိိုတငားတလဲ့

ရိတကြ င်ား တေငျှ ါတယ်။ ဒတငားခွန်ားတတွြိို လူတတွဲ့စစ်တဆားတဲ့အခါင ထည်ဲ့သိုားြိြ
ို့် ိိုလည်ား သူြ
အကြဖ ာထ ား ါတယ်။
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၁။ သင်ြငန်တ ြိိုလို ်တသ ်လည်ား အရှုားန့်ရင်ဆိိုင်ရတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိိုတ့်ဖို န်

အတထ ြ်အြူဖြစ်ငယ်ဆိိုရင်သင်ဲ့အတနန့်လိင်လည်ငှုအတသားအင ား တတွတဖ

ါသလ။
၂။ ငိငိြိိုယိုကြည်စိတ်ချခရနိင
ို ်ြြ
ို့်ိ စိန်တခေါ်ငှုဖြစ်လ တဲ့အခါ သင်ဘယ်လိိုတ့်ဖို န်
၃။ သင်ဲ့အတနန့် တရ ားငျှတငှုရိဖခင်ား ငရိဖခင်ားြိို စိန်တခေါ်လ တဲ့ ခြ်ခတဲ့ြိစစတတွြိို
ဖ တ ား ါ။

၄။ သင်သိသတလ ြ် တနှာြ်ဆိုားအကြိင် ငည်သည်ဲ့အချိန်ြစည်ားြင်ားချိာားတြါြ်တ ြိို
လို ်ခြ
ဲ့ ူား ါသလ။ ဘယ်လိိုအတဖခအတနငျိာားင ဘ ြိိုဖ ာလို ်ခတ
ဲ့
ဘ လ။

ြိ့်ို ဆန

ရိ ါသလ ား။

၁၁။ သင်ရဲ့လြ်ရိငန်တနဂျ ြ သင်ဲ့အတ ေါ်င တန်ြိိုားအထ ားရဆိုားအရ တတွတဖ

ါသလ။
ြိင
ို ်တယ
ွ ် တဖြရင်ားရတအ
ဲ့ ခါငျိာားြိိုတဖ

၁၀။ ြိိုယဲ့ရ
် ဲ့ customers န့် ခြ်ခတဲ့အတဖခအတနတစ်ခိုြရ
ိို င်ဆိိုင်တဖြရင်ားတဲ့အခါ

ါဆိိုခဲ့လျှင်

ဘ တတွဖြစ်ငယ်ထင် ါသလ။
၁၂။ သင်အကြိာြ်ဆိုား အတြ င်ားဆိုားလိို့်ယူဆထ ားတတ
ဲ့ ခါင်ားတဆ င်တတွင တတွဲ့တတ်တဲ့
ေိတသသလြခဏာတ တတွြိိုတဖ

ဖ

ါ။ (လူတတွရဲ့ြိိုယြ
် ျင်ဲ့သိြခ ဟ သူအ ားြျ

တလားစ ားတတ
ဲ့ ခါင်ားတဆ င်တတွအတ ေါ်င လည်ားတ ေါ်လွင်တနတတ် ါတယ်။)

၅။ ေန်ထင်ားထြတစ်တယ ြ်တယ ြ်ြ ခိိုားတယ်လိို့် သိရတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိိုတဖို့် န်
င လ။
၆။ သင်ဲ့လို ်တြေါ်ြိိုင်ြြ်တစ်တရ ြ်တရ ြ်ြ ငသင်ဲ့တတ ်ဘူားလိို့်ယူဆရတဲ့ အငှုြိစစ
တစ်ခိုခိုြိိုြျ ားလွန်တ ြိိုသိရတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိိုတ့်ဖို န်ငလ။
၇။ သင်နြ
့် တတ ြ်ြဆဖြစ်လိို့် ယိုကြည်ရြိခ
ို့် ြ်လ တဲ့ သင်ဲ့ရဲ့လို တ
် ြေါ်ြိိုင်ြြ်
သိင
ို့် ဟိုတ် သင်ဲ့ြိိုစငအို ခ
် ျာ ်သူ န့်ဆြ်ဆတရားဖ န်လည်တြ င်ားငွနလ
်
ြိ့်ို သင်ဲ့အတန

ေန်ထင်ားတစ်တယ ြ်င တတ်ြျွင်ားငှုဘယ်တလ ြ် င်ရိတန ါတစ အြွဲ့အစည်ား သိင
ို့် ဟိုတ်
ြိုငဏာတ
ပ ြိိုအြ အြွယ်တ ားင ြတတ ဲ့ သူူ့ရဲ့ြိိုယြ
် ျင်ဲ့သိြခ

ါ ။ လိငမ

ါားန ်ငှု န့်

ြျွင်ားြျင်ငှု ရိြ့်အ
ိို တရားကြားတ ငန်တ ငယ်ဲ့လိို့် ြိိုယြ
် ျင်ဲ့သိြခ ငတြ င်ားတဲ့ ေန်ထင်ားြတတ ဲ့
တရရည်င ခန့််ထ ားြိ့်ို ငထိိုြ်တန် ါ။ အထြ် ါ တငားခွန်ားတတွြိိုတငားဖခင်ားအ ားဖြင်ဲ့ ရရိတဲ့
အတဖြတတွအတ ေါ်င ေန်ထင်ားတြ င်ားတစ်တယ ြ်ြိို တရားချယ် နိိုင် ါတယ်။

န့် ဘ တတွလို ြ
် ့်စ
ိို ်း်ားစ ားငိ ါသလ။
၈။ လူအငျ ားန့်အလို ်လို ရ
် တအ
ဲ့ ခါ တယဘူယျအ ားဖြင်ဲ့ ဘယ်လိိုဆြ်ဆတရားငျိာား
တည်တဆ ြ်ြို့်ိ လိိုလ ား ါသလ။
၉။ အသင်ားအြွဲ့နအ
့် လို ်လို ရ
် တအ
ဲ့ ခါ ဘယ်လိိုတန်ြိိုားထ ားငှုတတွရိြိို့် အတရားကြားတယ်လိို့်
သင်ယူဆ ါသလ။

-------------ငူရင်ားတဆ င်ား ါားြိို အဂဂလလိ ဘ
် သ ဖြင်ဲ့ တအ ြ် ါလင်ဲ့င ြတ်ရန
ှု ိိုင် ါတယ်။
Warren Buffett Says Integrity Is the Most Important Trait to Hire For. Ask These 12
Questions to Find It.

