
FA現場ですぐに使えるフレーズ138例について
日本語・ベトナム語対訳を収録しております。

文章構成や状況により、文章や単語の翻訳が異なる可能性があります。
本フレーズ集に収録している文章や単語は参考用とし、ご活用の際は
ご注意ください。

注意事項

FA現場フレーズ集

日本語→ベトナム語
Tiếng Nhật → Tiếng Việt

Bộ sưu tầm các cụm từ được dùng trên trang web FA.

Đây là bộ sưu tầm 138 cụm từ thường được sử dụng tại các địa điểm sản xuất. Nội 
dung tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt được thể hiện bên cạnh nhau.

Các điểm cần ghi nhớ

Các câu hoặc từ ngữ có thể được dịch khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc câu 
và tình huống sử dụng.
Các câu và từ ngữ được biên soạn trong bản sưu tầm này nên được sử dụng 
làm tài liệu tham khảo. Hãy cẩn thận khi sử dụng chúng trên thực tế.



FA現場フレーズ集（ベトナム語）
Bộ sưu tầm các cụm từ được dùng trên trang web FA (Tiếng Việt)
ボ　スウ　タム　クム　ツ　デゥック　ズン　チェン　チャン　ウ゛ェッブ　エフエイ（ティエン　ウ゛ィエット）
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場面 日本語 ベトナム語
Tình huống Tiếng Nhật Tiếng Việt

ｺ ﾊﾞﾝ hai ｳﾞｧﾝ

基本編 はい Vâng.
hai, sou desu ｳﾞｧﾝ ﾃﾞｩﾝ ﾛｲ
はい、そうです。 Vâng, đúng rồi.
iie ｿ
いいえ。 Số
iie, sou dewa arimasen　/ chigaimasu ﾎｰﾝ ｻｲ ﾛｲ
いいえ、そうではありません。/　違います。 Không, sai rồi.
～desu ka ～
～ですか？ ~ ?
arimasu ｺｰ
あります。 Có
arimasen ﾎｰﾝ ｺｰ
ありません。 Không có
ii desu ﾄｯﾄ ﾗﾑ
良いです。 Tốt lắm.
yoku arimasen ﾃ ﾀｯﾄ
良くありません。 Tệ thật.
daijoubu desu ﾃﾞｩｯｸ ﾛｲ
大丈夫です。 Được rồi.
mondai arimasen ﾎﾝ ｺｰ ｳﾞｧﾝ ﾃﾞ ｼﾞ / ﾎﾝ ｺｰ ﾂ ｺｰ ｼﾞ
問題ありません。 Không có vấn đề gì / không có sự cố gì
yokatta desu ne(kou un desu ne) ﾄｯﾄ ﾛｲ
良かったですね（幸運ですね）。 tốt rồi
～shitemo ii desu ka ﾄｲ ｺｰ ﾃ
～してもいいですか？ Tôi có thể~?
ii desu yo ｳﾞｧﾝ ﾃﾞｨｴｳ ﾄﾞ ﾃﾞｩｯｸ ﾌｪｯﾌﾟ
いいですよ。<許容> Vâng, điều đó được phép.
damedesu ﾎｰﾝ ﾃﾞｨｴｳ ﾄﾞ ﾎｰﾝ ﾃﾞｩｯｸ ﾌｪｯﾌﾟ
だめです。<拒否> Không, điều đó không được phép.
dekimasu ｺｰ ﾃ
できます。 có thể
dekimasen ﾎｰﾝ ﾃ
できません。 Không thể
yoku dekimashita ne　(jouzu desu ne) ﾊﾞﾝ ﾗﾑ ﾄｯﾄ ﾗﾑ
よくできましたね(上手ですね)。 Bạn làm tốt lắm.
kantan desu ﾀｯﾄ ｾﾞ ｻﾞﾝ
簡単です。 Thật dễ dàng.
muzukashii desu ﾎｰ ﾀｯﾄ ﾃﾞｲ
難しいです。 Khó thật đấy.
wakarimashita ka ﾊﾞﾝ ｺｰ ﾋｪｳ ﾎｰﾝ
分かりましたか？ Bạn có hiểu không?
wakarimashita ﾄｲ ﾋｪｳ ﾛｲ
分かりました。 Tôi hiểu rồi
wakarimasen ﾄｲ ﾎｰﾝ ﾋｪｳ
分かりません。 Tôi không hiểu.
shitte imasu ﾄｲ ﾋﾞｴｯﾄ
知っています。 Tôi biết.
shirimasen ﾄｲ ﾎｰﾝ ﾋﾞｴｯﾄ
知りません。 Tôi không biết.
kore wa nan desu ka ﾃﾞｲ ﾗ ｶｲ ｼﾞ
これは何ですか？ Đây là cái gì?
naze desu ka ﾀｲ ｻｵ
なぜですか？ Tại sao?
dono you ni ﾆｭｰ ﾃｰ ﾅｵ
どのように？ Như thế nào?
itsu desu ka ﾋ ﾅｵ
いつですか？ Khi nào?
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場面 日本語 ベトナム語
Tình huống Tiếng Nhật Tiếng Việt

ｺ ﾊﾞﾝ doko desu ka ｵｰ ﾀﾞｳ

基本編 どこですか？ Ở đâu?
dore desu ka ｶｲ ﾅｵ
どれですか？ Cái nào?
dare desu ka ｱｲ
誰ですか？ Ai?

ﾁｬｵ ﾎｲ ohayou gozaimasu ﾁｬｵ ﾌﾞｵｲ ｻﾝ
挨拶編 おはようございます。 Chào buổi sáng.

konnichiwa ｼﾝ ﾁｬｵ
こんにちは。 Xin chào.
o genki desu ka ﾊﾞﾝ ﾎｰｴ ﾎﾝ
お元気ですか？ Bạn khỏe không?
dou deshita ka ﾁｪﾝ ﾇ ﾃ ﾅｵ
どうでしたか。(状況確認) Chuyện như thế nào ~?
dou shimashita ka / nani ka okorimashita ka ｺｰ ﾁｪﾝ ｼﾞ ｳﾞｪｲ
どうしましたか？/何か起こりましたか？(具合を尋ねるとき) Có chuyện gì vậy?
moshimoshi, guen-san o onegai shimasu ｼﾝ ﾁｬｵ｡ ﾄｲ ｺｰ ﾃ ﾉｲ ﾁｪﾝ ｳﾞｫｲ ｵﾝ ｸﾞｪﾝ ﾃﾞｩｯｸ ﾎﾝ
もしもし。ｸﾞｴﾝさんをお願いします。 Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với Ông Nguyễn được không?
arigatou ｼﾝ ｶﾑ ｵﾝ
ありがとう。 Xin cảm ơn.
gomennasai ｼﾝ ﾛｲ
ごめんなさい。 Xin lỗi.
sayounara ﾀﾑ ﾋﾞｴｯﾄ
さようなら。 Tạm biệt.

ﾂ ｿﾞｲ ﾃｨｴｳ hajimemashite ﾗｯﾄ ｳﾞｲ ﾃﾞｩｯｸ ｶﾞｯﾌﾟ ﾊﾞﾝ
自己紹介編 はじめまして。 Rất vui được gặp bạn.

watashi no namae wa teshima desu ﾃﾝ ﾄｲ ﾗ ﾃｼﾏ
私の名前は手嶋です。 Tên tôi là Teshima.
anata no onamae o oshiete kudasai ﾄｲ ｺｰ ﾃ ﾋﾞｴｯﾄ ﾃﾝ ﾊﾞﾝ ﾁｩ
あなたのお名前を教えて下さい。 Tôi có thể biết tên bạn chứ?
watashi wa nihon no toukyou kara kimashita ﾄｲ ﾃﾞﾝ ﾃｩ ﾄｳｷｮｳ､ ﾆｬｯﾄ ﾊﾞﾝ
私は日本の東京から来ました。 Tôi đến từ Tokyo, Nhật Bản.
watashi wa dokushin desu　/ watashi ha kekkon shiteimasu ﾄｲ ｺﾝ ﾄﾞｯｸ ﾀﾝ･ ﾄｲ ﾗｯﾌﾟ ｻﾞ ﾃﾞｨﾝ ﾛｲ
私は独身です。 / 私は結婚しています。 Tôi còn độc thân/Tôi đã lập gia đình rồi.
betonamu o houmon shita no wa konkai ga hajimete desu ﾃﾞｲ ﾗ ﾗﾝ ﾀﾞｳ ﾃｨｴﾝ ﾄｲ ﾃﾞﾝ ﾀﾑ ｳﾞｨｴｯﾄ ﾅﾑ
ベトナムを訪問したのは今回が初めてです。 Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam.
betonamugo wa sukoshi dake hanasemasu ﾄｲ ﾁ ｺｰ ﾃ ﾉｲ ﾓｯﾄ ﾁｭｯﾄ ﾃｨｴﾝ ｳﾞｨｴｯﾄ
ベトナム語は少しだけ話せます。 Tôi chỉ có thể nói một chút Tiếng Việt.
tsuuyaku o onegaishimasu ﾊﾞﾝ ｺｰ ﾃ ｳﾞｲ ﾛﾝ ｼﾞｯｸ ﾗｲ ﾃﾞｩｯｸ ﾎﾝ
通訳をお願いします。 Bạn có thể vui lòng dịch lại được không?
nihon dewa denki sekkei o tantou shite imashita ﾄｲ ﾌ ﾁｬｯｸ ｳﾞｪ ﾃｨｴｯﾄ ｹ ﾃﾞｨｴﾝ ｵ ﾆｬｯﾄ ﾊﾞﾝ
日本では電気設計を担当していました。 Tôi phụ trách về thiết kế điện ở Nhật Bản.
yoroshiku onegaishimasu ﾗｯﾄ ｳﾞｲ ﾃﾞｩｯｸ ｶﾞｯﾌﾟ ﾊﾞﾝ･ﾄｲ ﾗｯﾄ ﾓﾝ ﾃﾞｩｯｸ ﾗｯﾑ ｳﾞｨｴｯｸ ｳﾞｫｲ ﾊﾞﾝ
よろしくお願いします。 Rất vui được gặp bạn. / Tôi rất mong được làm việc với bạn.

ﾃｨｴｯﾄ ｹ kono souchi no sekkeizu o mite kudasai ﾊｰｲ ﾆﾝ ｳﾞｧｳ ﾊﾞﾝ ｳﾞｪ ﾃｨｴｯﾄ ｹ ﾁｮ ﾃｨｴｯﾄ ﾋﾞ ﾅｰｲ
設計編 この装置の設計図を見て下さい。 Hãy nhìn vào các bản vẽ thiết kế cho thiết bị này.

anata wa san jigen kyado o tsukaemasuka ﾊﾞﾝ ｺｰ ﾃ ｽ ｽﾞﾝ ﾊﾞﾃﾞ ｶｯﾄﾞ ﾃﾞｩｯｸ ﾎﾝ
あなたは3次元CADを使えますか？ Bạn có thể sử dụng 3D CAD được không?
buhin risuto o misete kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾁｮ ﾄｲ ｾﾑ ｻﾞﾝ ｻｯｸ ｶｯｸ ﾎﾞ ﾌｧﾝ
部品リストを見せて下さい。 Vui lòng cho tôi xem danh sách các bộ phận.
sekkei sampuru o nihon kara jisan shimashita ﾄｲ ﾀﾞ ﾏﾝ ｶｯｸ ﾏｳ ﾃｨｴｯﾄ ｹ ﾂ ﾆｬｯﾄ ﾊﾞﾝ ｻﾝ
設計サンプルを日本から持参しました。 Tôi đã mang các mẫu thiết kế từ Nhật Bản sang.
koko no sumpou o shuusei shite kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾋｴｳ ﾁﾝ ｿ ﾄﾞ ﾅｰｲ
ここの寸法を修正して下さい。 Vui lòng hiệu chỉnh số đo này.
kosuto daun o okonau tame ni sekkei henkou o okonaimasu ﾀｰｲ ﾄﾞｲ ﾃｨｴｯﾄ ｹ ｾ ﾃﾞｩｯｸ ﾃｩｯｸ ﾋｴﾝ ﾃﾞ ｻﾞﾝ ﾃｨｴｳ ﾁ ﾌｨ
コストダウンを行うために設計変更を行います。 Thay đổi thiết kế sẽ được thực hiện để giảm thiểu chi phí.
kono buhin wa kyoudo ga hijou ni juuyou desu ｸｵﾝ ﾄﾞ ｸｱ ﾎﾞ ﾌｧﾝ ﾅｰｲ ﾗ ﾗｯﾄ ｸｱﾝ ﾁｮﾝ
この部品は強度が非常に重要です。 Cường độ của bộ phận này là rất quan trọng.
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場面 日本語 ベトナム語
Tình huống Tiếng Nhật Tiếng Việt

ﾃｨｴｯﾄ ｹ shouhaisenka o kentou shimashou ﾁｭﾝ ﾀ ﾊｰｲ ｾﾑ ｾｯﾄ ｻﾞﾑ ﾎﾞｯﾄ ｶｯｸ ｻﾞｰｲ ｻﾞﾝ ﾃﾞｨｴﾝ

設計編 省配線化を検討しましょう。 Chúng ta hãy xem xét giảm bớt các dây dẫn điện.
kono kadai wa watashi no hou de kentou shimasu ﾄｲ ｾ ﾂ ﾐﾝ ｾﾑ ｷ ｳﾞｧﾝ ﾃﾞ ﾅｰｲ
この課題は私のほうで検討します。 Tôi sẽ tự mình xem kỹ vấn đề này.
shiikensaa no radaa puroguramu o sakusei shite kudasai ﾊｰｲ ｳﾞｨｴｯﾄ ﾓｯﾄ ﾁｭｵﾝ ﾁﾝ ﾊﾞｯｸ ﾀﾝ PLC
シーケンサのラダープログラムを作成して下さい。 Hãy viết một chương trình bậc thang PLC.
saabo no youryou o sentei shimashou ﾊｰｲ ﾁｮﾝ ﾓｯﾄ ｺﾝ ｽｱｯﾄ ｾｯｳﾞｫ
サーボの容量を選定しましょう。 Hãy chọn một công suất servo.
mazu wa kono koutei ni tsuite torai o shite mimashou ﾁｭﾝ ﾀ ﾊｰｲ ﾂ ｸｱ ﾁﾝ ﾅｰｲ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ﾁｭｵｯｸ ﾃｨｴﾝ
まずはこの工程についてトライをしてみましょう。 Chúng ta hãy thử quá trình này sản xuất trước tiên.

ｻﾝ ｽｱｯﾄ buhin ga subete sorotte iru ka chekku shite kudasai ｼﾝ ｳﾞｲ ﾛﾝ ｷｴﾑ ﾁｬ ﾗﾝ ﾀｯﾄ ｶ ｶｯｸ ﾎﾞ ﾌｧﾝ ﾃﾞｳ ｺｰ ｻﾝ
製造編 部品が全て揃っているかチェックして下さい。 Xin vui lòng kiểm tra rằng tất cả các bộ phận đều có sẵn.

buhin ga tarinai node, souko kara toriyosete kudasai ﾎﾝ ｺｰ ﾃﾞｩ ｶｯｸ ﾎﾞ ﾌｧﾝ､ ｿﾞ ﾄﾞ ｼﾝ ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾀﾞｯﾄ ﾊﾝ ﾓｯﾄ ｿ ﾎﾞ
部品が足りないので、倉庫から取り寄せて下さい。 Không có đủ các bộ phận, do đó xin vui l òng đặt hàng một số bộ

ﾌｧﾝ ﾂ ﾎ ﾊﾝ
phận từ kho hàng.

kono buhin wa youkyuu shiyou o manzoku shite imasen ﾀﾝ ﾌｧﾝ ﾅｰｲ ﾎﾝ ﾀﾞｯﾌﾟ ｳﾝ ｶｯｸ ﾄﾝ ｿ ｷ ﾂｱｯﾄ ｲｪｳ ｶｳ
この部品は要求仕様を満足していません。 Thành phần này không đáp ứng các thông số kỹ thuật được yêu cầu.
kono zairyou wa nou-nyuu meekaa ni henpin shite kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾁｬ ﾗｲ  ｳﾞｧｯﾄ ﾘｴｳ ﾅｰｲ ﾁｮ ﾆｬｰ ｻﾝ ｽｱｯﾄ
この材料は納入メーカに返品して下さい。 Vui lòng trả lại vật liệu này cho nhà sản xuất.
seisan peesu o agete kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾃﾞｲ ﾆｬﾝ ﾄｯｸ ﾄﾞ ｻﾝ ｽｱｯﾄ
生産ペースを上げて下さい。 Vui lòng đẩy nhanh tốc độ sản xuất.
seihin zaiko ga kajou ni natte imasu ｺ ｸｱ ﾆｪｳ ﾊﾝ ﾄﾝ ﾎ ｶｯｸ ﾀﾝ ﾌｧﾝ
製品在庫が過剰になっています。 Có quá nhiều hàng tồn kho các thành phẩm.
raishuu kara nikkin, yakin no ni koutai sei ni shimasu ﾁｭﾝ ﾄｲ ｾ ﾄﾞｲ ｻﾝ ｶｯｸ ｶ ｷﾞｬｰｲ ｳﾞｧ ｶ ﾃﾞﾑ ﾂ ﾂｱﾝ ｻｳ
来週から日勤、夜勤の2交代制にします。 Chúng tôi sẽ đổi sang các ca ngày và ca đêm từ tuần tới.
zangyou o onegaishimasu ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾗﾑ ｳﾞｨｴｯｸ ﾃﾑ ｿﾞ
残業をお願いします。 Vui lòng làm việc thêm giờ.
jidouka rain no dounyuu ga hitsuyou desu ｶﾝ ﾌｧｲ ｿﾞｲ ﾃｨｴｳ ｾﾞｲ ﾁｭｴﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ﾂ ﾄﾞﾝ ﾎｱ
自動化ラインの導入が必要です。 Cần phải giới thiệu dây chuyền sản xuất tự động hóa.
seru seisan houshiki no dounyuu o kentou simasu ﾁｭﾝ ﾄｲ ｾ ｾﾑ ｾｯﾄ ｿﾞｲ ﾃｨｴｳ ﾓｯﾄ ﾍ ﾄﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ｻﾞﾝ ｷﾞｬﾝ ｵ ﾆｮ
セル生産方式の導入を検討します。 Chúng tôi sẽ xem xét giới thiệu một hệ thống sản xuất dạng ngăn ô nhỏ.

ｷｴﾑ ｿｱｯﾄ ｻﾝ ｽｱｯﾄ okyakusama ga nouki o isogarete imasu ｷｬｯｸ ﾊﾝ ｶﾝ ｻｵ ﾊﾝ ｿﾑ ﾎﾝ
生産管理編 お客様が納期を急がれています。 Khách hàng cần giao hàng sớm hơn.

konkichuu ni nijuu paasento no seisan kouritsu koujou ga ﾁｭﾝ ﾀ ｶﾝ ﾃﾞ ﾀﾝ ﾋｴｳ ｸｱ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ﾃﾑ ﾊｲ ﾑｵｲ ﾌｧﾝ ﾁｬﾑ ﾁｮﾝ ｷ ﾅｰｲ
今期中に20%の生産効率向上が Chúng ta cần để tăng hiệu quả sản xuất thêm 20% trong kỳ này.
hitsuyou desu
必要です。
ashita, seisan keikaku no kaigi o kaisai shimasu ｸｫｯｸ ﾎｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ｹ ﾎｧｯｸ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ｾ ﾃﾞｩｯｸ ﾄ ﾁｩｯｸ ｳﾞｧｳ ｷﾞｬｰｲ ﾏｲ
明日、生産計画の会議を開催します。 Cuộc họp lập kế hoạch sản xuất sẽ được tổ chức vào ngày mai.
rainen kara seisan hinmoku o baizou sasemasu ﾁｭﾝ ﾀ ｾ ﾀﾝ ｶﾞｯﾌﾟ ﾄﾞｲ ｶｯｸ ﾏｯﾄ ﾊﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ﾂ ﾅﾑ ﾄｲ
来年から生産品目を倍増させます。 Chúng ta sẽ tăng gấp đôi các mặt hàng sản xuất từ năm tới.
ketsuron toshite raigetsu ni setsubi zoukyou o okonaimasu ﾄﾑ ﾗｲ､ ｳﾞｨｴｯｸ ﾀﾝ ｸｫﾝ ｺ ｿ ｳﾞｧｯﾄ ﾁｬｯﾄ ｾ ﾃﾞｩｯｸ ﾃｩｯｸ ﾋｴﾝ ｳﾞｧｵ ﾀﾝ ﾄｲ

結論として来月に設備増強を行います。 Tóm lại, việc tăng cường cơ sở vật chất sẽ được thực hiện vào tháng tới.
buhin meekaa ni juyou yosoku o tsutaete kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾊﾞｵ ｶｵ ﾆｭｰ ｶｳ ﾁｮ ｶｯｸ ﾆｬ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ﾎﾞ ﾌｧﾝ
部品メーカに需要予測を伝えて下さい。 Vui lòng báo cáo dự báo nhu cầu cho các nhà sản xuất bộ phận.
zaiko wa faasuto in・faasuto auto de shukka shite kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾁｭｴﾝ ﾊﾝ ﾄﾝ ﾎｰ ﾊﾞﾝ ﾌｵﾝ ﾌｧｯﾌﾟ ﾆｬｯﾌﾟ ﾁｭｵｯｸ ｽｱｯﾄ ﾁｭｱｯﾄ
在庫はファーストイン・ファーストアウトで出荷して下さい。 Vui lòng chuyển hàng tồn kho bằng phương pháp nhập trước xuất trước.
gijiroku o watashi ate ni ii meeru shite kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ｸﾞｲ ｲﾒｵ ｶｯｸ ﾋﾞｴﾝ ﾊﾞﾝ ｸｫｯｸ ﾎｯﾌﾟ ﾁｮ ﾄｲ
議事録を私宛にeメールして下さい。 Vui lòng gửi e-mail các biên bản cuộc họp cho tôi.

ﾊﾞｵ ﾁ araamu shingou wa nankai hassei shimashita ka ﾊﾞｵ ﾆｭｳ ﾗﾝ ﾃｨﾝ ﾋｴｳ ﾊﾞｵ ﾄﾞﾝ ﾀﾞ ﾀｯﾄ
保守編 アラーム信号は何回発生しましたか？ Bao nhiêu lần tín hiệu báo động đã tắt?

nani ka mondai ga nai ka oshiete kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾁｮ ﾄｲ ﾋﾞｴｯﾄ ﾈｳ ｺｰ ﾊﾞｯﾄ ｷ ｳﾞｧﾝ ﾃﾞ ﾅｵ
何か問題がないか教えて下さい。 Vui lòng cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề nào.
kono setsubi wa koshou shite imasu ﾃｨｴｯﾄ ﾋﾞ ﾅｰｲ ﾀﾞ ﾋﾞ ﾌ
この設備は故障しています。 Thiết bị này ra đang bị hư.
seisan rain o tomete kudasai ﾊｰｲ ｽﾞﾝ ｻﾞｰｲ ﾁｭｴﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ﾗｲ
生産ラインを止めて下さい。 Hãy dừng dây chuyền sản xuất lại.

Thiết kế

Kiểm soát sản xuất

Bảo trì
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FA現場フレーズ集（ベトナム語）
Bộ sưu tầm các cụm từ được dùng trên trang web FA (Tiếng Việt)
ボ　スウ　タム　クム　ツ　デゥック　ズン　チェン　チャン　ウ゛ェッブ　エフエイ（ティエン　ウ゛ィエット）

ティン　フオン ティエン　ニャット ティエン　ウ゛ィエット

場面 日本語 ベトナム語
Tình huống Tiếng Nhật Tiếng Việt

ﾊﾞｵ ﾁ toraburu no gen in kyuumei o onegaishimasu ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾃﾞｨｴｳ ﾁｬ ｸﾞｪﾝ ﾆｬﾝ ｸｱ ｳﾞｧﾝ ﾃﾞ

保守編 トラブルの原因究明をお願いします。 Vui lòng điều tra nguyên nhân của vấn đề.
sensaa no choushi ga warui you desu ｺｰ ｳﾞｪ ﾆｭｰ ﾎﾞ ｶﾑ ﾋﾞｴﾝ ﾎﾝ ﾎｱｯﾄ ﾄﾞﾝ ﾋﾞﾝ ﾃｩｵﾝ
センサーの調子が悪いようです。 Có vẻ như là bộ cảm biến không hoạt động bình thường.
atarashii jigu o dounyuu shimasu ﾓｯﾄ ﾌｵﾝ ﾓｲ ｾ ﾃﾞｩｯｸ ﾗｯﾌﾟ ﾀﾞｯﾄ
新しい治具を導入します。 Một khuôn mới sẽ được lắp đặt.
shuuri o soukyuu ni okonatte kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ｽｱ ﾁｭｱ ｷﾞｬｰｲ ﾗｯﾌﾟ ﾃｩｯｸ
修理を早急に行って下さい。 Vui lòng sửa chữa ngay lập tức.
ichi jikan inai ni sai kadou sasete kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾎｲ ﾌｯｸ ｳﾞｧﾝ ﾊﾝ ﾁｮﾝ ﾓｯﾄ ｿﾞ
1時間以内に再稼動させて下さい。 Vui lòng khôi phục vận hành trong vòng một giờ.

ﾃﾞｨｴｳ ﾁｬ hinshitsu chekku no houhou o setsumei shimasu ﾄｲ ｾ ｻﾞｲ ﾃｨｯｸ ｳﾞｪ ｷ ﾁﾝ ｷｴﾑ ｿｱｯﾄ ﾁｬｯﾄ ﾙｵﾝ
検査編 品質チェックの方法を説明します。 Tôi sẽ giải thích về quy trình kiểm soát chất lượng.

teiki kensa no houhou ga machigatte imasu ﾌｵﾝ ﾌｧｯﾌﾟ ﾃﾞｩｯｸ ｽ ｽﾞﾝ ﾃﾞ ﾃﾞｨｴｳ ﾁｬ ﾃﾞｨﾝ ｷ ﾗ ﾎﾝ ﾃﾞｩﾝ
定期検査の方法が間違っています。 Phương pháp được sử dụng để điều tra định kỳ là không đúng.
hinshitsu chekku ga morete imasu ｶｯｸ ｷｴﾑ ﾁｬ ﾁｬｯﾄ ﾙｵﾝ ﾀﾞ ﾋﾞ ﾎﾞ ｸｱ
品質チェックが漏れています。 Các kiểm tra chất lượng đã bị bỏ qua.
zensuu chekku shite kudasai ｼﾝ ｳﾞｲ ﾛﾝ ｷｴﾑ ﾁｬ ﾀｯﾄ ｶ ﾁｭﾝ
全数チェックして下さい。 Xin vui lòng kiểm tra tất cả chúng.
furyou ritsu no kaizen ga juuyou na kadai desu ｳﾞｨｴｯｸ ｶｲ ﾃｨｴﾝ ﾃｨ ﾚ ﾋｭｴｯﾄ ﾀｯﾄ ﾗ ﾓｯﾄ ｳﾞｧﾝ ﾃﾞ ｸｧﾝ ﾁｮﾝ
不良率の改善が重要な課題です。 Việc cải thiện tỷ lệ khuyết tật là một vấn đề quan trọng.
bijon shisutemu o dounyuu shimashou ﾊｰｲ ｿﾞｲ ﾃｨｴｳ ﾓｯﾄ ﾍ ﾄﾝ ｸｧﾝ ｻｯﾄ
ビジョンシステムを導入しましょう。 Hãy giới thiệu một hệ thống quan sát.
furyou hin wa torimingu shite kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾃｨｴﾝ ﾊﾝ ﾃｨﾝ ﾁﾝ ｶｯｸ ﾎﾞ ﾌｧﾝ ﾋﾞ ﾛｲ
不良品はトリミングして下さい。 Vui lòng tiến hành tinh chỉnh các bộ phận bị lỗi.
kanseihin o konpou shite shukka shimashou ﾊｰｲ ﾄﾞﾝ ｺﾞｲ ｳﾞｧ ｳﾞｧﾝ ﾁｭｴﾝ ﾊﾝ ﾎｱ ﾀﾝ ﾌｧﾝ
完成品を梱包して出荷しましょう。 Hãy đóng gói và vận chuyển hàng hóa thành phẩm.

ﾓｲ ﾁｭｵﾝ ｳﾞｧ ｱﾝ ﾄｱﾝ shiyou enerugii ryou o keisoku shimashou ﾊｰｲ ﾄﾞ ﾑｯｸ ﾃｨｴｳ ﾂ ﾅﾝ ﾙｵﾝ
環境安全編 使用エネルギー量を計測しましょう。 Hãy đo mức tiêu thụ năng lượng.

mitsubishi denki no inbaataa o dounyuu shite shouene ﾊｰｲ ﾃｨｴｯﾄ ｷｴﾑ ﾅﾝ ﾙｵﾝ ﾊﾞﾝ ｶｯｸ ｽ ｽﾞﾝ ﾄﾞ ﾋﾞｴﾝ ﾀﾝ 
三菱電機のインバータを導入して省エネ Hãy tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng bộ biến tần 
shimashou ﾐﾂﾋﾞｼ ｴﾚﾁｯｸ
しましょう。 Mitsubishi Electric.

yuugai bussitsu no chousa wa ikka getsu ni ikkai ｼﾝ ﾊｰｲ ﾀﾞﾑ ﾊﾞｵ ﾀﾞ ﾊﾞｵ ｶｵ ｳﾞｪ ｳﾞｨｴｯｸ ﾃﾞｨｴｳ ﾁｬ ﾁｬｯﾄ ｸﾞｰｲ ﾊｲ ﾓｲ ﾀﾝ 

有害物質の調査は1ヶ月に1回 Xin hãy đảm bảo đã báo cáo về việc điều tra chất nguy hại mỗi tháng 

kanarazu houkoku shite kudasai ﾓｯﾄ ﾗﾝ
かならず報告して下さい。 một lần.

denshi buhin ni hokori wa taiteki desu ﾌﾞｲ ﾊﾞﾑ ﾗ ｹ ﾂ ﾛﾝ ﾆｬｯﾄ ｸｱ ｶｯｸ ﾘﾝ ｷｴﾝ ﾃﾞｨｴﾝ ﾂ
電子部品に埃は大敵です。 Bụi bặm là kẻ thù lớn nhất của các linh kiện điện tử.
anzen dai ichi de sagyou ni torikunde kudasai ｱﾝ ﾄｱﾝ ﾁｪﾝ ﾍｯﾄ
安全第一で作業に取り組んで下さい。 An toàn trên hết.
[seiri, seiton, seisou, seiketsu, shitsuke] no go esu ﾙｵﾝ ﾆｮ ﾁｮﾝ ﾀﾞｳ ｶｯｸ ﾊﾝ ﾄﾞﾝ ﾅｯﾑ ｴｯｸｽ ： ｾｲﾘ、 ｾｲﾄﾝ、ｾｲｿｳ、ｾｲｹﾂ、ｼﾂｹ。

「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5S Luôn nhớ trong đầu các hành động 5S: " Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke 

katsudou o kokoro gakemashou (ｻｰﾝ ﾛｯｸ、ｻｯﾌﾟ ｾｯﾌﾟ、 ｼｬｯﾁ ｾｰ、 ｻﾝ ｿｯｸ ｽﾞｰ ｼﾞﾝ　ｳﾞｧ ｻﾝ ｻｰﾝ ｷ ﾙｱｯﾄ)

活動を心掛けましょう。 (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc-giữ g ìn và Sẳn sàng-kỷ luật)".
anzen kanri wa seizou buchou to kaku kachou de ｺﾝ ﾀｯｸ ｸｱﾝ ﾘ ｱﾝ ﾄｱﾝ ﾈﾝ ﾃﾞｩｯｸ ﾃｩｯｸ ﾋｴﾝ ﾎﾞｲ ｸﾞｵｲ ﾃﾞｩﾝ ﾀﾞｳ
安全管理は製造部長と各課長で Công tác quản lý an toàn nên được thực hiện bởi người đứng đầu
okonatte kudasai ﾎﾞ ﾌｧﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ ｳﾞｧ ｸﾞｵｲ ｸｱﾝ ﾘ ﾘﾝ ｳﾞｯｸ
行って下さい。 bộ phận sản xuất và người quản lý từng lĩnh vực.

ﾀﾞｵ ﾀｵ seizou sutaffu no toreeningu o jisshi shimashou ﾊｰｲ ﾀﾞｵ ﾀｵ ﾄﾞｲ ｸﾞ ﾆｬﾝ ｳﾞｨｴﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ 
教育編 製造スタッフのトレーニングを実施しましょう。 Hãy đào tạo đội ngũ nhân viên sản xuất.

sagyou kaishi jikan o mamorimashou ﾊｰｲ ﾀﾞﾑ ﾊﾞｵ ﾗﾝ ｺﾝ ｳﾞｨｴｯｸ ﾊﾞｯﾄ ﾀﾞｳ ﾃﾞｩﾝ ｿﾞ
作業開始時間を守りましょう。 Hãy đảm bảo rằng công việc bắt đầu đúng giờ.
[o kyaku sama dai ichi shugi] de seisan ni torikumi mashou ﾊｰｲ ｽ ｽﾞﾝ ｸﾞｴﾝ ﾀｯｸ "ｷｬｯｸ ﾊﾝ ﾁｪﾝ ﾍｯﾄ" ﾁｮﾝ ｻﾝ ｽｱｯﾄ
「お客様第一主義」で生産に取り組みましょう。 Hãy sử dụng nguyên tắc "khách hàng trên hết" trong sản xuất.
kotoshi wa furyou ritsu no gojuu paasento sakugen o ﾊｰｲ ﾃｨｴｯﾄ ﾗｯﾌﾟ ﾑｯｸ ﾃｨｴｳ ｸｱ ﾆｮﾑ ﾗ ｻﾞﾑ ﾅﾑ ﾑｵｲ ﾌｧﾝ ﾁｬﾝ ﾃｨ ﾚ 
今年は不良率の50%削減を Hãy thiết lập mục tiêu của nhóm là giảm 50% tỷ lệ 
chiimu no mokuhyou ni settei shimashou ｷｭｴｯﾄ ﾀｯﾄ ﾁｮﾝ ﾅﾑ ﾅｰｲ
チームの目標に設定しましょう。 khuyết tật trong năm nay.

Bảo trì
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Bộ sưu tầm các cụm từ được dùng trên trang web FA (Tiếng Việt)
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場面 日本語 ベトナム語
Tình huống Tiếng Nhật Tiếng Việt

ﾀﾞｵ ﾀｵ rainen wa hyoushou seido o dounyuu shimasu ﾓｯﾄ ﾍ ﾄﾝ ｻﾞｲ ﾃｩｵﾝ ｾ ﾃﾞｩｯｸ ｿﾞｲ ﾃｨｴｳ ﾁｮﾝ ﾅﾑ ﾅｰｲ

教育編 来年は表彰制度を導入します。 Một hệ thống giải thưởng sẽ được giới thiệu trong năm tới.
shinjin kyoiku ga owattara seisan genba ni haizoku ｻｳ ﾋ ｶｯｸ ﾆｬﾝ ｳﾞｨｴﾝ ﾓｲ ﾎｱﾝ ﾀｯﾄ ｳﾞｨｴｯｸ ﾀﾞｵ ﾀｵ､ ﾎ ｾ
新人教育が終わったら、生産現場に配属 Sau khi các nhân viên mới đã hoàn tất việc đào tạo, họ sẽ 
shimasu ﾃﾞｩｯｸ ﾌｧﾝ ﾎﾞ ｳﾞｪ ﾓｯﾄ ﾌ ｳﾞｯｸ ｻﾝ ｽｱｯﾄ
します。 được phân bổ về một khu vực sản xuất.
mondai ga hassei shitara sugu ni hanchou ni soudan shite ﾈｳ ﾌｧｯﾄ ｼﾝ ｳﾞｧﾝ ﾃﾞ､ ｼﾝ ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾀｵ ﾙｱﾝ ｳﾞｫｲ ｸﾞｵｲ ﾗﾝ 
問題が発生したらすぐに班長に相談して Nếu phát sinh vấn đề, xin vui lòng thảo luận với người lãnh 
kudasai ﾆｮﾑ ｷﾞｬｰｲ ﾗｯﾌﾟ ﾃｩｯｸ
下さい。 nhóm ngay lập tức.

ﾃｨｴｯﾌﾟ ﾃｨ kakaku kyousou ryoku no koujou mo juuyou ni natte imasu ﾍﾞﾝ ｶﾝ ﾄﾞ ｳﾞｨｴｯｸ ﾅﾝ ｺｳ ﾅﾝ ﾙｯｸ ｶﾝ ﾁｬﾝ ｸﾝ ﾍｯﾄ ｽｯｸ ｸｱﾝ ﾁｮﾝ

マーケティング編 価格競争力の向上も重要になっています。 Bên cạnh đó việc nâng cao năng lực cạnh tranh giá cả cũng hết sức quan trọng.

kyougou tasha tono sabetsuka ga juuyou desu ﾃﾞｨｴｳ ｸｱﾝ ﾁｮﾝ ﾗ ﾌｧｲ ｷｬｯｸ ﾋﾞｴｯﾄ ﾊﾞﾝ ﾀﾝ ﾁｭﾝ ﾀ ｳﾞｫｲ 
競合他社との差別化が重要です。 Điều quan trọng là phải khách biệt hóa bản thân chúng ta với 

ｶｯｸ ﾄﾞｲ ﾃｭ ｶﾝ ﾁｬﾝ  
các đối thủ cạnh tranh.

mitsubishi denki no seihin wa hinshitsu ga ii desu ne ﾁｬｯﾄ ﾙｵﾝ ｶｯｸ ｻﾝ ﾌｧﾑ ﾐﾂﾋﾞｼ ｴﾚﾁｯｸ ﾗｯﾄ､ ﾌｧｲ ﾎﾝ ﾊﾞﾝ
三菱電機の製品は品質が良いですね。 Chất lượng các sản phẩm Mitsubishi Electric rất tốt, phải không bạn?
afutaasaabisu taisei o kyouka suru hitsuyou ga arimasu ﾍ ﾄﾝ ｼﾞｯｸ ｳﾞ ﾊｳ ﾏｲ ﾌｧｲ ﾃﾞｩｯｸ ﾀﾝ ｸｵﾝ
アフターサービス体制を強化する必要があります。 Hệ thống dịch vụ hậu mãi phải được tăng cường.
shinsouchi o tenjikai ni shutten shimasu ｶｯｸ ﾃｨｴｯﾄ ﾋﾞ ﾓｲ ｾ ﾃﾞｩｯｸ ﾁｭﾝ ﾊﾞｰｲ ﾀｲ ﾁｴﾝ ﾗﾑ
新装置を展示会に出展します。 Các thiết bị mới sẽ được trưng bày tại triển lãm.
kono shouhin no shijou chousa o okonatte kudasai ｳﾞｲ ﾛﾝ ﾃｨｴﾝ ﾊﾝ ｷﾞｪﾝ ｸｳ ﾃｨ ﾁｭｵﾝ ﾁｮ ｻﾝ ﾌｧﾑ ﾅｰｲ
この商品の市場調査を行って下さい。 Vui lòng tiến hành nghiên cứu thị trường cho sản phẩm này.
o kyaku sama no niizu no tayou ka ni taiou suru koto ga ﾁｭﾝ ﾀ ﾌｧｲ ﾀﾞｯﾌﾟ ｳﾝ ｶｯｸ ﾆｭｰ ｶｳ ﾀﾞ ｻﾞﾝ ｸｱ ｷｬｯｸ ﾊﾝ
お客様のニーズの多様化に対応することが Chúng ta phải đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.
hitsuyou to narimasu
必要となります。
shin seihin no kaihatsu chiimu o hensei shimasu ﾄｲ･ﾁｭﾝ ﾀ ｾ ﾀｯﾌﾟ ﾎｯﾌﾟ ﾓｯﾄ ﾄﾞｲ ｸﾞ ﾌｧｯﾄ ﾁｴﾝ ｻﾝ ﾌｧﾑ ﾓｲ
新製品の開発チームを編成します。 Tôi/Chúng ta sẽ tập hợp một đội ngũ phát triển sản phẩm mới.

ｱﾝ ﾄｲ otsukare sama deshita ｶﾑ ｵﾝ ﾊﾞﾝ ﾀﾞ ﾗﾑ ｳﾞｨｴｯｸ ｳﾞｧｯﾄ ｳﾞｧ
会食編 お疲れ様でした。 Cảm ơn bạn đã làm việc thật vất vả.

tsukare mashita ka ﾊﾞﾝ ｺｰ ﾒｯﾄ ﾎﾝ
疲れましたか？ Bạn có mệt không?
guruupu zen-in de issho ni shokuji o shimashou ﾊｰｲ ｽﾞﾝ ﾌﾞｱ ｸﾝ ｳﾞｫｲ ﾀｯﾄ ｶ ﾓｲ ｸﾞｵｲ
グループ全員で一緒に食事をしましょう。 Hãy dùng bữa cùng với tất cả mọi người trong nhóm.
kampai ｶﾝ ﾘ ﾅｵ
乾杯！ Cạn ly nào!
minna de tanoshiku kandan shimashou ﾊｰｲ ﾄｱｲ ﾏｲ ﾁｮ ﾁｭｴﾝ ｳﾞｫｲ ﾆｬｳ
みんなで楽しく歓談しましょう。 Hãy thoái mái trò chuyện với nhau.
betonamu-ryouri wa oishii desu ne ﾓﾝ ｱﾝ ｳﾞｨｴｯﾄ ﾅﾑ ｷﾞｮﾝ ﾆ
ﾍﾞﾄﾅﾑ料理は美味しいですね。 Món ăn Việt Nam ngon nhỉ
atsui　desu ﾉﾝ ﾃﾞｲ
暑いです。 Nóng đấy
suki desu ﾄｲ ﾃｨｯｸ ﾃﾞｨｴｳ ﾃﾞｰｲ
好きです。 Tôi thích điều đấy.
kirai desu ﾄｲ ﾎﾝ ﾃｨｯｸ ﾃﾞｨｴｳ ﾄﾞ
嫌いです。 Tôi không thích điều đó.
enryo sezu ni takusan meshiagatte kudasai ｼﾝ ｸ ｱﾝ ｳｵﾝ ﾄｱｲ ﾏｲ ﾆｪｰ
遠慮せずに沢山召し上がって下さい。 Xin cứ ăn uống thoải mái nhé.
biiru o mou ippai kudasai ﾄｲ ｺｰ ﾃ ｽﾞﾝ ﾃﾑ ﾓｯﾄ ﾘ  ﾋﾞｱ
ビールをもう一杯下さい。 Tôi có thể dùng thêm một ly bia?
sukoshi matte kudasai ｼﾝ ﾄﾞｲ ﾓｯﾄ ﾁｭｯﾄ
少し待ってください。 Xin đợi một chút.
mina san no kyouryoku de konkai no purojekuto ga ｼﾝ ｶﾑ ｵﾝ ﾉ ﾙｯｸ ｸｱ ﾀｯﾄ ｶ ﾓｲ ｸﾞｵｲ､ｽﾞ ｱﾝ ﾀﾞ ﾀﾝ ｺﾝ
皆さんの協力で今回のプロジェクトが Xin cảm ơn nỗ lực của tất cả mọi người, dự án đã thành công.
seikou shimashita
成功しました。

Đào tạo
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FA現場フレーズ集（ベトナム語）
Bộ sưu tầm các cụm từ được dùng trên trang web FA (Tiếng Việt)
ボ　スウ　タム　クム　ツ　デゥック　ズン　チェン　チャン　ウ゛ェッブ　エフエイ（ティエン　ウ゛ィエット）

ティン　フオン ティエン　ニャット ティエン　ウ゛ィエット

場面 日本語 ベトナム語
Tình huống Tiếng Nhật Tiếng Việt

ｱﾝ ﾄｲ kandou shimashita ﾄｲ ﾀﾞ ﾗｯﾄ ｶﾑ ﾄﾞｰﾝ

会食編 感動しました。 Tôi đã rất cảm động
ashita mo mata gambari mashou ﾊｰｲ ﾃｨｴｯﾌﾟ ﾃｩｯｸ ﾗﾑ ｳﾞｨｴｯｸ ﾀｯﾄ ﾄｯﾄ ｷﾞｬｰｲ ﾏｲ
明日もまた頑張りましょう。 Hãy tiếp tục làm việc thật tốt ngày mai!
gambatte kudasai ﾊｲ ｺｰ ｶﾞﾝ ﾚﾝ ﾆｪｰ
がんばってください。 Hãy cố gắng nhé
gambari mashou ﾊｰｲ ｸﾝ ﾆｬｳ ｺｰ ｶﾞﾝ
がんばりましょう。 Hãng cùng nhau cố gắng

＜注意事項＞

Ăn tối

＊ベトナム語のフレーズには、比較的ベトナム語の読みに近いカタカナ表記を付加しています。
＊日本語のフレーズには、ご参考用として、比較的日本語の読みに近いローマ字表記を付加しています。
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