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ごあいさつ

NEDOバンコク事務所は1993年10月の設立以降、ASEAN10カ国をはじめとするアジア地域全般 （中国、
モンゴルおよび韓国を除く）を所管地域として、これまでさまざまな実証事業に取り組んでまいりました。

ASEANは、6億5千万人を超える巨大な人口と高い経済成長のポテンシャルを有する地域であり、今後も長期的
に世界のエネルギー需要を牽引していくことになる存在といえます。その一方で、エネルギー消費の増加に伴い、
エネルギーの安定供給、また石油や石炭といった化石燃料依存に伴う温室効果ガス排出量の増加、さらにごみ処
理や資源リサイクルといった環境問題など、各地域でさまざまな問題が顕在化しつつあります。

NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」をミッションの一つとして、新エネルギー・省エネルギー技術や
環境関連技術の開発、導入普及を推進する日本の中核的組織であり、これらの課題解決に大きく貢献できると考
えています。しかし一言にASEANと言っても、各地域で言語、宗教、文化や政治的背景が異なるほか、経済の
発展状況も異なり、さまざまなニーズやインフラ事情を抱えています。

NEDOバンコク事務所は、それぞれの地域に寄り添う形で日本の優れた技術を届けるべく、個々の技術のみならず
あらゆる技術を組み合わせた 「オールジャパン」の先陣として、今後もさまざまな実証事業に取り組んでまいります。

NEDO အာရှကိုယ်စားလှယ်ံုးသည် 1993 ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ တွင်စတင်တည်ေထာင်ခဲ့စ်ကတည်းက အာဆီယံ 
10 ိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှေဒသအတွင်း (တုတ်၊ မွန်ဂိုလီးယားှင့် ကိုရီးယားတိုမှလွဲ၍) သုပ်ြပစီမံကိန်း အမျိးမျိး
ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည်။

အာဆီယံေဒသသည် လူဉီးေရသန်း 650 ေကျာ်ရှိပီး များြပားလှေသာလူဉီးေရှင့် အညီစီးပွားေရးဖွံဖိးတိုး တက်မ
အလားအလာြမင့်မားေသာ ေဒသတစ်ခုြဖစ်သည့်အေလာက် ေလာင်စာ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်မှာလည်း ေရရှည် ြမင့်မား
ေနဉီးမည်ြဖစ်သည်။ အြခားတစ်ဖက်တွင်လည်းတိုး၍ ေရနံှင့် ေကျာက်မီးေသွးကဲ့သို ေကျာက်ြဖစ်ုပ်ကွင်းေလာင်စာ
များအေပ မှီခိုမေကာင့် ဖန်လံုအိမ် ဓါတ်ေငွ ထုတ်လတ်မြမင့်တက်လာြခင်း၊ အမိက်စွန်ပစ်ြခင်းှင့် ပတ်၀န်းကျင်
ဆိုင်ရာ ြပဿနာများေပေပါက် လာေနပီြဖစ်သည်။

NEDO ၏ ရည်မှန်းချက်သည် စွမ်းအင်ှင့် ကမာ့ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရန်ြဖစ်သည့် အတိုင်း 
စွမ်းအင်သစ်၊ စွမ်းအင်ေခတာသံုးစွဲမနည်းပညာှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းမနည်းပညာများ ြပန်ပွား တိုးတက်ေစရန်
အတွက် ဂျပန်တစ်ိုင်ငံလံုး၏ ထိပ်တန်း/ ေရှေြပးအြဖစ်အဓိက အခန်းကမှပါ၀င်ေဆာင်ရွက် ေနသည်သာမက  အာ
ဆီယံေဒသတွင်း ေပေပါက်လာေနေသာ အလားတူ ြပဿနာများကိုလည်း ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း ရန် ပံ့ပိုးိုင်လိမ့်မည်ဟ ု
ယံုကည်ပါသည်။

ိုင်ငံေရး/ယ်ေကျးမ၊ ဘာသာစကား/ယံုကည်ကိုးကွယ်မ၊ စီးပွားေရးတိုးတက်မန်းှင့် နည်းပညာ လိုအပ်ချက်များ 
ကွဲြပားြခားနားေသာ အာဆီယံိုင်ငံအသီးသီး၏ စွမ်းအင်ှင့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို ဂျပန်ထိပ်တန်းနည်း
ပညာ သုပ်ြပစီမံကိန်းများ လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းြဖင့် NEDO အာရှ ကိုယ်စားလှယ်ံုး၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ကိုယ်စားလှယ်ချပ်ထံမှသတင်းစကား

萬木 慶子
アジア地域総代表
バンコク事務所長

ယူုဂီ ေယာရှိကို
ကိုယ်စားလှယ်ချပ်
အာရှေဒသကိုယ်စားလှယ်ံုး(ဘန်ေကာက်)
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     NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」や 「産業技術力の強化」実現に向けた技術開発の推進を通じて、
日本の経済産業行政の一翼を担う、国立研究開発法人です。

     自ら研究者を雇うのではなく、技術開発マネジメント機関として、産学官が有する技術力、研究力を最適に組
み合わせ、リスクが高い革新的な技術開発、実証を推進してイノベーションを社会実装することで、社会課題
の解決や市場創出を目指します。

   NEDO သည် စွမ်းအင်၊ ကမာ့ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စက်မနည်းပညာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး တိုကို e ီးထိပ်ထား၍
အစိုးရှင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအကား ေပါင်းစပ်ကွပ်ကဲ၍ လုပ်ငန်း အေကာင် အထည် ေဖာ်ေပးေသာ 
အစိုးရအဖွဲ အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။

   သုေတသီများေမွးထုတ်ခန်ထား၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းမျိးမဟုတ်ဘဲ အစိုးရ၊ ပုဂလိက၊ ပညာေရး၊ နယ်ပယ်
အသီးသီးမှ စက်မ/စီးပွားနည်းပညာှင့်၊ သုေတသနစွမ်းအားများကို ေပါင်းစပ်ညိင်း၍ စီမံခန်ခွဲေပးြခင်းြဖင့် စွန်
e ီးတီထွင်မများ၏ ရလဒ်ေကာင်းများကို စီးပွားြဖစ် ေစျးကွက် ထိုးေဖာက် ိုင်ရန်သာမက လူမစီးပွားပတ်၀န်းကျင ်
ှင့်လည်း လိုက်ေလျာညီေထွ အေထာက်အကူ ြပိုင်ရန် ရည်ရယ်ပါသည်။

NEDOのミッション / NEDO ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ

エネルギー·
地球環境問題の解決 産業技術力の強化

စမွ်းအင်ငှ့် ကမာပ့တ၀်န်းကျငထ်နိ်းသမိ်းေရး
ြပဿနာေြဖရငှ်းေပးြခင်း

 စကမ်နည်းပညာစမွ်းအားတိုးတကခ်ိငုမ်ာေစြခင်း

NEDO နငှ ့ပ်တသ်က၍်
NEDOとは
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NEDOの技術開発マネジメントでは、プロジェクトの企画・立案から、実施者の公募等により産学官の強みを結集
した体制構築を行い、プロジェクトの運営にあたっては適宜、開発目標を見直しつつ、研究開発成果の最大化を図ります。

NEDO ၏ နည်းပညာတိုးတက်ေရးစီမံခန်ခွဲမလုပ်ငန်းစ်သည် စီမံကိန်းမူကမ်းမှစ၍ ပါ၀င်အေကာင်အထည် ေဖာ်လို
သူများ၏ အားသာချက်အားလံုးကို မူေဘာင်တစ်ခု ေရးဆွဲသတ်မှတ်လက် ရလဒ်ေကာင်းရသည်အထိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။

နည်းပညာဗျဟာေရွးချယ်မ
စီမံကိန်းမူကမ်း၊ မူေဘာင်ေရးဆွဲမ လုပ်ငန်း

လည်ပတ်ပံုှင့် ဘက်ဂျက်

နည်းပညာတိုးတက်ေရး
စီမံခန်ခွဲမ

国·経済産業省

နည်းပညာဗျဟာအဆိုြပချက်

技術戦略策定
プロジェクト企画·立案·
運営·予算管理等

体制構築 産業界

大学
公的

研究機関

運営·評価

プロジェクト参画

競争力強化
オープンイノベーション

実現

မူဝါဒချမှတ်ြခင်း

စံန်းှင့်ဥပေဒ
ချမှတ်ြခင်း

အစိုးရဘတ်ဂျက်ှင့်လမ်းန်ချက်များ

技術開発
マネジメント

国の指針·予算

政策立案

ဂျပန်စက်မ/စီးပွားှင့်ကုန်သွယ်ေရး
၀န်ကီးဌာန

制度設計

技術戦略提言

မူေဘာင်ညိိင်းထူေထာင်မ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်အကဲြဖတ်မ

စက်မလုပ်ငန်းနယ်ပယ ်

တကသိုလ်ပညာေရး
နယ်ပယ်

သုေတသနနယ်ပယ်
စမီကံနိ်းတငွပ်ါ၀ငေ်ဆာငရ်ကွမ်

ထက်သန်ေသာယှ်ပိင်ပါ၀င်မ စွန်ဦး
တီထွင်ဆန်းသစ်မများ လက်ေတွ

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ

機構概要/ေနာက်ခံသတင်းအချက်အလက်

名称 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

設立 2003年10月1日 （前身の特殊法人は1980年10月1日設立）

目的 非化石エネルギー、可燃性天然ガスおよび石炭に関する技術ならびにエネルギー使用合理化のための技術ならびに鉱工業の技術
に関し、民間の能力を活用して行う研究開発、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国
際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上およびその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応
じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保ならびに経済および産業の発展に資することを目的としています。

主な事業内容 技術開発マネジメント関連業務等

主務大臣 経済産業大臣

根拠法等 独立行政法人通則法/国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

職員数 1,000名 （2019年4月1日現在）

予算 約1,571億円 （2019年度）

အမည် အမျိးသား သုေတသနှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မေအဂျင်စီ
စွမ်းအင်သစ်ှင့် စက်မနည်းပညာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအဖွဲ (NEDO)

ေဖာင်ေဒးရှင်း 2003 ခုစှေ်အာကတ်ိဘုာ(1) ရက် တငွ်ိုငင်ပံိုငအ်ဖွဲအစည်းအြဖစေ်ြပာင်းလ ဲသတမ်တှ်  
ခဲသ့ည။်ယခင် 1980 တငွစ်တငတ်ညေ်ထာငခ်ဲစ့က် ကိုယပ်ိုငဘ်တဂ်ျကသ်ံုးအဖွဲအစည်း တစခ်အုြဖစစ်တငခ်ဲသ့ည။်

ရည်ရယ်ချက် တိုးတက်ြမင့်မားလာေသာလူမစီးပွားဘ၀ှင့်အညီေလာင်စာစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကီးမား 
လာမကိုလည်း ေရရှည်ပံ့ပိုးရန်တာ၀န်၊ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကီးများှင့် သတတွင်း လုပ်ငန်းနည်းပညာများ တိုးတက်ြမင့်တင်ရန်တာ၀န်/ ေလာင်စာစွမ်းအင်သစ်/ 
သဘာ၀ဓါတ် ေငွှင့် ေကျာက်မီးေသွးဆိုင်ရာ နည်းပညာသစ်များကို အစိုးရ၊ ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မစွမ်းအားြဖင့် ပိုမိုရှာေဖွအသံုးြပရန်တာ၀န် စသည့်တာ၀န်များ
ကို ဂျပန်ိုင်ငံတွင်သာမကအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များအထိကျယ်ြပန်စွာထမ်းေဆာင်ရင်းြဖင့် အနာဂတ် စွမ်းအင် လံုြခံစိတ်ချမရှိေစေရး၊ စွမ်းအင်သစ်ှင့် စက်မနည်း
ပညာဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး၊ ုပ်ကွင်း၊ ေလာင်စာသံုးစွဲမနည်းပညာများ ြမင့်မား လာေစေရး၊ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကီးများှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းမ နည်းပညာ 
သစ်များ ဟန်ချက်ညီညီတိုးတက်လာေစေရးတိုအတွက် သုေတသနှင့် ဖွံဖိးတိုးတက် မလုပ်ငန်းများကို အစိုးရ၊ ပုဂလိကပူးေပါင်းမစွမ်းအားြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေရး၊ ဂျပန်ိုင်ငံတွင်း အေတွအြကံှင့် ရလဒ်ေကာင်းများ အေပ အေြခခံ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင် ရာနယ်ပယ် အထိ ပူးေပါင်း ကူညီေဆာင်ရွက်ိုင်ေစေရးတိုြဖစ် သည်။

အဓိကလုပ်ငန်းတာ၀န်− နည်းပညာဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံခန်ခွဲြခင်း

တာ၀န်ခံ၀န်ကီး− ဂျပန်စက်မ/စီးပွားှင့်ကုန်သွယ်ေရး၀န်ကီး

အုပ်ချပ်ေရး ဉပေဒများ− ကိုယ်ပိုင်ဘတ်ဂျက်သံုးအဖွဲအစည်းဆိုင်ရာအက်ဉပေဒ / စွမ်းအင်သစ်ှင့် စက်မနည်းပညာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ိုင်ငံပိုင်အဖွဲအစည်း ဆိုင်ရာ အက်ဉပေဒ

၀န်ထမ်းအင်အား− 1000 ခန် (2019 ဧပလီစာရင်းအရ)

ဘတ်ဂျက်ပမာဏ− အေမရိကန်ေဒလာ 1.43 ဘီလီယံ
ဂျပန်ယန်း 110 = အေမရိကန် 1 ေဒလာ

NEDO ၏ အခန်းက
NEDOの役割
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6

     NEDOバンコク事務所は、ASEAN10カ国をはじめとするアジア地域全般 （中国、モンゴルおよび韓国を除く）を所管しています。

     1993年10月の設立以降、さまざまなニーズや課題を抱えるアジア各国において、日本で培われたエネルギー・産業関連技術
の活用によって、各国が抱えるさまざまな課題解決に貢献すべく、国際的な実証事業に取り組んでいます。

အာရှေဒသ ကိုယ်စားလှယ်ုံးေအာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖွံဖိး
တိုးတက်ေရး စီမံကိန်းများ

バンコク事務所所管地域の国際事業の変遷

    အာဆီယံ (10) ိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှေဒသတစ်ခုလုံး (တုတ်၊ မွန်ဂိုလီးယားှင့် ကို
ရီးယားတိုမှလွဲ၍)

    1993 ခုှစ်ေအာက်တိုဘာလ (ဘန်ေကာက်ရှိ အာရှေဒသုံးဖွင့်လှစ်ပီးချနိ်မှစ၍) 
စွမ်းအင်ှင့် စက်မနည်းပညာဆိုင်ရာ ဂျပန်ရလာဒ်ေကာင်းများကို သုပ်ြပစီမံကိန်း
များ ေဖာ်ေဆာင်၍ အာရှေဒသတွင်း လိုအပ်ချက်ှင့် ြပဿနာရပ်များကို
ပံ့ပိုးေြဖရှင်းေပးလက်ရှိသည်။

     1990年代から国際事業に着手
省エネ等の優れた技術の海外普及を展開

     1990 ခုှစ်ကာလ များအတွင်း စွမ်းအင်ေခတာသုံးစွဲြခင်းနည်းပညာကဲ့သိုေသာ ပတ်၀န်း 
ကျင်အကျိးြပ နည်းပညာေကာင်းများ ြပန်ပွားေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံြပ 
စီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

1993年10月
NEDOバンコク事務所 設立

1993 ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ  
နယ်ဒိုအာရှကိုယ်စားလှယ်ုံး 
စတင်တည်ေထာင် ခဲ့သည်။

ဆီယံ (10) ိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှေဒသတစ်ခုလုံး (တုတ်၊ မွန်ဂိုလီးယားှင့် ကို
ယားတိုမှလွဲ၍)

93 ခုှစ်ေအာက်တိုဘာလ (ဘန်ေကာက်ရှိ အာရှေဒသုံးဖွင့်လှစ်ပီးချနိ်မှစ၍) 
အင်ှင့် စက်မနည်းပညာဆိုင်ရာ ဂျပန်ရလာဒ်ေကာင်းများကို သုပ်ြပစီမံကိန်း
ေဖာ်ေဆာင်၍ အာရှေဒသတွင်း လိုအပ်ချက်ှင့် ြပဿနာရပ်များကို
ေြဖရှင်းေပးလက်ရှိသည်။

1993年10月
Oバンコク事務所 設立

ခှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ  
အာရှကိုယ်စားလှယ်ုံး 
င်တည်ေထာင် ခဲ့သည်။
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7

     2010年代から複数の技術を組み合せたさまざまな実証事業を展開
（エネルギーマネジメントシステムを活用した省エネルギー事業やスマートコミュニ
ティ事業等）

     2000年代から新興国の経済成長に伴い、
各国の発展状況にあわせた数多くの実証事業を展開

     သကရာဇ် 2000 ခုှစ်မှ စ၍ စီးပွားေရး e ီးေမာ့လာေသာ အာရှိုင်ငံများှင့် 
လိုက်ဖက်မည့် နည်းပညာစီမံကိန်းများ အထိတိုးချဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့သည်။ 

     သကရာဇ် 2010 ၀န်းကျင်ကာလတွင ်
(စွမ်းအင်စီမံခန်ခွဲမစနစ်ဆိုင်ရာ စမတ်ကွန်ြမနတီှင့်စွမ်းအင်ေခတာသုံးစွဲမ 
စီမံကိန်းများ)

     2010年代から複数の技術を組み合せたさまざまな実証事業を展開
（エネルギーマネジメントシステムを活用した省エネルギー事業やスマート
ティ事業等）

   သကရာဇ် 2010 ၀န်းကျင်ကာလတွင ်
(စွမ်းအင်စီမံခန်ခွဲမစနစ်ဆိုင်ရာ စမတ်ကွန်ြမနတီှင့်စွမ်းအင်ေခတာသ
စီမံကိန်းများ)
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1 高効率ガスタービン技術モデル事業 （2002-2004）

စွမ်းအားြမင့် ဂက်စ်တာဘိုင်နည်းပညာသုပ်ြပစီမံကိန်း（2002-2004）

2 肥料工場省エネルギー化モデル事業 （2000-2002）

ဓါတ်ေြမသဇာစက်ုံစွမ်းအင်ေခတာမနည်းပညာဆိုင်ရာစံြပစီမံကိန်း （2000-2002）

3 太陽光発電系統連系システム実証研究 （1999-2004）

ေနေရာင်ြခည်လပ်စစ်ဓါတ်အားသုံး ဟိုက်ဘရစ်ဓာတ်အားလိုင်း စနစ်သုပ်ြပသုေတသနစီမံကိန်း （1999-2004）

（注）事業開始年の最新順

(မှတ်ချက်) အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် ေပးခဲ့ေသာ စီမံကိန်းအချိ
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စွမ်းအားြမင့်ဂက်စ်တာဘိုင်နည်းပညာသုပ်ြပစီမံကိန်း

高効率ガスタービン技術モデル事業

概要 / ခံငံုသံုးသပ်ချက်

実証内容 / သုပ်ြပအချက်အလက်များ

期間
ကာလ (FY)

2002～2004

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

（株） 日立製作所

Hitachi Ltd.

実施場所
စီမံကိန်းေနရာ

ミャンマー電力公社
လပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကီးဌာန၊
ရွာမဓါတ်အားေပးစက်ံု

相手国政府機関
အိမ်ရှင်ိုင်ငံတာ၀န်ခံဌာန

電力省
ြမန်မာ့လပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်း

予算規模
ဘတ်ဂျက်ပမာဏ

約25億円
ေဒလာ 23 သန်း

ミャンマー電力公社のイワマ発電所において低効率の既設ガスタービン2機に替えて、
新たに高効率ガスタービンおよび排熱回収ボイラを導入し、コンバインドサイクル化す
る技術の有効性を実証するとともに、当該技術の普及活動を実施。具体的には、以下
の項目を実施。
（1）   調査・設計
（2）   機械製作・輸送
（3）   据付・試運転
（4）   実証運転
（5）   普及活動 

ဤစီမံကိန်းသည် ရန်ကုန်(ရာမ) ဓါတ်အားေပးစက်ုံ၌ ထိုစ်က စွမ်းအင်ေလလွင့်ဆုံးံးမများစွာ 
ြဖင့်လည်ပတ်ေနခဲ့ေသာ တာဘိုင် ေဟာင်း (2) လုံးကို စွမ်းအားြမင့် ဂက်စ်တာဘိုင် ၊ စွန်ပစ်အပူ
သုံး ဘွိင်လာှင့် ေရေွးေငွတာဘိုင် (၁) လုံးစီတိုအစားထိုး ေပါင်းစပ်လည်ပတ် ေစြခင်းြဖင့် 
စွမ်းအင်ထိေရာက်စွာ အသုံးြပြခင်းကို သုပ်ြပိုင်ခဲ့ပီး ေအာက်ပါပံ့ပိုးကူညီမများကို ေဆာင်ရက်
ခဲ့သည်။
 （1） သေုတသနငှ့် ဒဇီိငု်း
（2）  စက်ပစည်းများမှာယူထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် သယ်ယူပို ေဆာင်ြခင်း
 （3）  စကတ်ပဆ်ငြ်ခင်းငှ့ ်စမ်းသပေ်မာင်းငှြ်ခင်း
 （4）  သုပ်ြပလည်ပတ်ေမာင်းှင်ြခင်း
 （5）  နည်းပညာြဖန်ေဝြပန်ပွားြခင်း

発電所において効率が低下した既設の旧式ガスタービン設備に替えて、高温燃焼型の高効率なガスタービン設備および排熱回収ボイラ、ス
チームタービンから構成されるコンバインドサイクル発電設備を導入し、当該技術の有効性の実証を実施。

ဓါတ်အားေပးစက်ံု၌ ထိုစ်ကလည်ပတ်ေနခဲ့ေသာ စွမ်းရည်ကျဆင်းေနသည့် တာဘိုင်ေဟာင်းများ ေနရာတွင်စွမ်းအားြမင့် ေခတ်မှီဂျပန်တာဘိုင်
တစ်လံုး၊ စွန်ပစ်အပူသံုးဘွိင်လာှင့် ေရေွးေငွတာဘိုင်တိုကို အစားထိုးေပါင်းစပ်လည်ပတ်ခဲ့သည်။

蒸気タービン設備およびガスタービン設備の概観 / ေရေွးေငွှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွတာဘိုင်စက်ပစည်းများ ြမင်ရပံု

①

(မှတ်ချက်) ဂျပန်ယန်း 110 = အေမရိကန ်1 ေဒလာ

10
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ဓါတ်ေြမသဇာစက်ံုစွမ်းအင်ေခတာမနည်းပညာဆိုင်ရာ စံြပစီမံကိန်း

肥料工場省エネルギー化モデル事業

概要 / ခံငံုသံုးသပ်ချက်

実証内容 / သုပ်ြပအချက်အလက်များ

実証した主要な省エネルギー技術は以下の通り。

（1）   アンモニア合成塔の内部構造変更に依るアンモニア合成反応の高効率化
（2）   尿素合成塔の内部トレイの高性能化に依る尿素合成反応の高効率化
（3）   アンモニア合成セクションのパージガス中の水素を回収する為のシステムの設置 

(水素回収システム)
（4）   アンモニアプラントの炭酸ガス回収セクションにおける炭酸ガス回収の高効率化
（5）   アンモニア/尿素プロセスにおける未回収の廃熱を回収する為の機器の設置
（6）   アンモニアプロセス系内の圧力損失の低減化

ဤစီမံကိန်း၏ အဓိကစွမ်းအင်ထိေရာက် သုံးစွဲမစနစ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။

  （1）  စွမ်းအားြမင့်အမိုးနီးယား ေပါင်းစပ်မရလဒ်ရရှိေစရန် အမိုးနီးယားကွန်ဗာတာ−တာဝါ
အတွင်းပိုင်း ြပြပင်ြခင်း။

 （2）  စွမ်းအားြမင့် ယူရီးယားေပါင်းစပ်မရလဒ်ရရှိေစရန် ယူရီးယားကွန်ဗာတာ−တာဝါထေရး
(ဘန်း)များလဲလှယ်ြခင်း။

 （3）  စွန်ပစ်/ေလလွင့်ဓါတ်ေငွအတွင်းမှ ဟိုက်ဒိဂျင်စုပ်ယူသည့် စနစ်ြဖည့်ဆည်းတပ်ဆင်
ေပးြခင်းေကာင့် အမိုးနီးယားအတွက် လိုအပ်ေသာ ဟိုက်ဒိဂျင်ကို ပိုမိုပံ့ပိုးေပးိုင်ြခင်း။

 （4）  အမိုးနီးယားပလန်၏ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ြပန်လည်သိမ်းယူသည့် စနစ်ကိုစွမ်းအားြမင့်တင်ေပးြခင်း။
 （5）  စွန်ပစ်/ေလလွင့်အပူစုပ်ယူသည့် စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ေပးြခင်း။
 （6）  အမိုးနီးယားပလန်အတွင်း ဖိအားေလလွင့်ဆုံးံးမများကို ပိတ်ဆိုေပးြခင်းြဖင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမထိေရာက်ေစြခင်း။

ミャンマーの肥料工場におけるアンモニア・尿素製造工程において、廃熱ボイラーをはじめとした各種省エネルギー技術を適用し、エネルギー
消費を削減する実証を実施。

ြမန်မာ့ဓါတ်ေြမသဇာစက်ံု၏ ယူရီးယားှင့် အမိုးနီးယားထုတ်လုပ်ရန်လည်ပတ်ေနခဲ့သည့် ဘွိင်လာကီးများ (ေဟာင်းွမ်း၍ စွမ်းအင်ေလလွင့် 
ဆံုးံးမများေသာ) အစားစွန်ပစ်အပူသံုး ဘွိင်လာတစ်လံုးတပ်ဆင်ေပးခဲ့ြခင်းှင့် အြခားေသာ စွမ်းအင် ထိေရာက်သံုးစွဲမနည်းပညာှင့်စနစ်သစ်များ
ကိုလည်း ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည်။

システムの概観 / စနစ်များြမင်ရပံု

②

期間
ကာလ (FY)

2000～2002

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

千代田化工建設 （株）
Chiyoda ေကာ်ပိုေရးရှင်း

実施場所
စီမံကိန်းေနရာ

エネルギー省石油化学事務局
第3 肥料工場

အမှတ် (3) ဓါတ်ေြမသဇာစက်ံု
(ေကျာ်စွာ)၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် ဓါတု

ေဗဒလုပ်ငန်း

相手国政府機関
အိမ်ရှင်ိုင်ငံတာ၀န်ခံဌာန

エネルギー省石油化学事務局

ြမန်မာ့ေရနံှင့် ဓါတုေဗဒလုပ်ငန်း၊
စွမ်းအင်၀န်ကီးဌာန

予算規模
ဘတ်ဂျက်ပမာဏ

約19億円
ေဒလာ 17 သန်း

(မှတ်ချက်) ဂျပန်ယန်း 110 = အေမရိကန ်1 ေဒလာ
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期間
ကာလ (FY)

1999～2004

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

（株） ニュージック

（株） 日立エンジニアリングサービス

NEWJEC Inc., Hitachi 
Engineering Services, Ltd.

実施場所
စီမံကိန်းေနရာ

エーヤワディー管区チャウンター村
ဧရာ၀တီတိုင်း၊ ေချာင်းသာရွာ

相手国政府機関
အိမ်ရှင်ိုင်ငံတာ၀န်ခံဌာန

電力省電力局

လပ်စစ်ဓါတ်အားစီမံေရးeီးစီးဌာန 
လပ်စစ်ဓါတ်အား၀န်ကီးဌာန

予算規模
ဘတ်ဂျက်ပမာဏ

約6億円
ေဒလာ 5.5 သန်း

ေနေရာင်ြခည်လပ်စစ် ဓါတ်အားသံုး ဟိုက်ဘရစ်ဓါတ်အားလိုင်းစနစ်သုပ်ြပ သုေတသနစီမံကိန်း

太陽光発電系統連系システム実証研究

ミャンマーには、無電化村が多く、連系の対象となる電力系統が存在しない場合があ
る。 そこで、本実証研究では設置するディーゼル発電機を系統と想定し、太陽光発電、
風力発電等とディーゼル発電機との連系システムについて実証を実施。
具体的には、出力変動の激しい太陽光発電、風力発電に対し、出力変動の平滑化に
寄与するバラストロード (B.L.) および蓄電池、さらにはディーゼル発電機等を付加し、
全体としてバランスのとれた経済的でかつ安定に制御できるシステムを構築し、その
運用方法を確立する実証研究を実施。

ြမနမ်ာပ့ငမ်ဓါတအ်ားလိုင်း စနစမ်ှ လပစ်စမ်ရရှိိုငေ်သးသည့် ေဝးလေံဒသများသည် ဒဇီယ်
မီးစကမ်ျားကိုသာ မှီခိုေနရသည။် ဒဇီယ် မီးစကတ်စခ်တုည်းသာမက ေနအားလပစ်စ၊် ေလ
အားလပစ်စတ်ိုကိုပါ ေပါင်းစပက်ာ ဓါတအ်ားလိုင်းကနွယ်ကင်ယအ်ြဖစ် ဖနတ်ီးခဲ့ပီး မီးအား
အတကအ်ကျအတကွ် အထူးဘကထ်ရအီိုး၊ ေရခစဲက၊် ဒဇီယဂ်ျငန်ေရတာတိုကို တပဆ်ငထ်ား
ြခင်းြဖင့် ဟနခ်ျကည်တီကွေ်ြခ ကိကု်ြဖစေ်စရန် သပု်ြပသေုတသနအြဖစ် လပုေ်ဆာငခ်ဲသ့ည။် 

ディーゼル発電機からなる既設の小規模電力系統に太陽光発電と風力発電を連系し、新エネルギーの出力変動を、バラストロード （製氷機）
の負荷調整により吸収し、安定給電が可能なことを検証して、日本の離島等でのシステム構築に役立てる実証研究を実施。

ဒီဇယ်မီးစက်ြဖင့်လပ်စစ် ြဖန်ေဝလက်ရှိေသာ ဓါတ်အားလိုင်းစနစ်အတွင်းသို ေနအားလပ်စစ်ှင့် ေလအားလပ်စစ်တိုကိုပါ ေပါင်းစပ် ပိုလတ်ြခင်း
ြဖစ်သည်။ မီးအားအတက်အကျကို ထိန်းညိရန် ေရခဲစက်ှင့် ဒီဇယ်ဂျင်နေရတာတိုကို တွဲဘက်ြခင်းြဖင့် ဂျပန်ေဝးလံကန်းများ၏ အေတွအြကံ
ရလဒ်ေကာင်းများကို သုပ်ြပ ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

概要 / ခံငံုသံုးသပ်ချက်

実証内容 / သုပ်ြပအချက်အလက်များ

システムの全体像 / စနစ်တစ်ခုလံုး၏ ပံုကမ်း

【設備構成】
太陽光発電：80kW
風力発電：40kW
ディーゼル発電：60kW
製氷機の消費電力：24kW

 【စနစ်ဖွဲစည်းမ ှင့် ၀န်အားများ】
 ေနအားလပ်စစ် − 80 ကီလို၀ပ်
 ေလအားလပ်စစ် − 40 ကီလို၀ပ်
 ဒီဇယ်ဂျန်နေရတာ − 60 ကီလို၀ပ်
 ေရခစဲက် − 24 ကလီို၀ပ်

③

(မှတ်ချက်) ဂျပန်ယန်း 110 = အေမရိကန ်1 ေဒလာ

発電所
ဓါတ်အားေပးစက်ံု

風力

インバータ インバータ

製氷機

村落

ホテル

蓄電池

DEG

PV ေလစွမ်း
အား

အငဗ်ာတာ အငဗ်ာတာ

ဟိုတယ်များ(Hotels)

 ေရခဲြပလုပ်သည့်ကိရိယာ

ရွာ

လပ်စစ်စွမ်းအင်သိုေလှာင်သည့်
ဘက်ထရီ

負荷側
လိုအပ်သည့်ဘက်
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所管地域の主な実証事業一覧
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1   カンボジア   ကေမာဒီးယား    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

太陽光発電等分散配置型システム
実証研究 （PV＋小水力）

2002～2004

東電設計 （株）、
東芝エンジニアリング （株） 鉱工業エネルギー省

コンポンチャム州
トゥックチャー地区

地方集落において小規模配電線を新設し、
太陽光発電および小水力発電を分散して連系し、
出力変動が系統に与える影響の緩和、太陽光
発電と小水力発電との組み合わせによる渇水
期の補完効果、経済性等を検証。

ေနအားလပ်စစ်ှင့် အေသးစား ေရအား
လပ်စစ်တိုကိုမိုက်ခို ဓါတ်အား လိုင်းစနစ်
ြဖင့် ေပါင်းစပ် ြဖန် ြဖးြခင်းြဖင့် စနစ်တစ်ခု
၏ အားနည်းချက်ကို အြခား စနစ်တစ်ခု၏
အားသာ ချက်ြဖင့် တစ်လှည့် စီအြပန်အလှန်
ပံ့ပိုးြဖည့်စွမ်းေပးိုင်ြခင်း ကိုသုပ်ြပခဲ့သည်။

လပစ်စဓ်ါတအ်ား ြဖနက်ျကထ်တုေ်ဝမ 
သပုြ်ပသေုတသန စမီကံနိ်း

(ေနအား + အေသးစားေရအား လပစ်စ)်

Tokyo Electric Power 
Services Co., Ltd.

Toshiba Plant System & 
Services Corporation

Ministry of Industry, 
Mines and Energy

Kampong Cham

太陽光発電コンビネーションシステム
実証研究 （PV + バイオガス）

2002～2004

四国電力 （株）、
（株） 四国総合研究所 鉱工業エネルギー省

シアヌークビル特別区
プレイノップ地区

バイオガス発電と太陽光発電を組み合わ
せたコンビネーションシステムの実証試
験を行い、運転特性を把握するとともに、
技術的・経済的評価を実施。

ေနအားလပ်စစ်ှင့် ဇီ၀ဓါတ်ေငွလပ်စစ်တို 
ကို ေပါင်းစပ်၍ ကွန်ဘိုင်း စနစ် လပ်စစ ်
ထုတ်လုပ်မကို သုပ်ြပခဲ့သည်။ ကမ်းကျင ်
ေသာ လည်ပတ်ေမာင်းှင်မေပ အေြခခံ၍ 
စီးပွားြဖစ်တွက် ေချကိုက်ေကာင်း လက်ေတွြပသ
ိုင်ခဲ့သည်။

ေပါင်းစပစ်နစ်ြဖင့် လပစ်စထ်တုေ်ဝ 
ြဖန် ြဖးမသပု်ြပ သေုတသနစမီကံနိ်း

(ေနအား + ဇဝီဓါတေ်ငွ) 

Shikoku Electric Power 
Co., Inc., 

Shikoku Reserch 
Institute Inc.

Ministry of Industry, 
Mines and Energy

Sihanoukville

2   インドネシア  အင်ဒိုနီးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

プレグラインダー設備モデル事業
1993～1996

石川島播磨重工業 （株） 工業商業省 パダンセメント

セメントプラントの仕上げ工程である
ボールミルの前段に粉砕効率の良いロー
ラミルを付設し、ボールミル粉砕能力を
向上させ、ボールミルの運転負荷の軽減
による、電力消費の削減を実証。

ဘိလပ်ေြမစက်ုံအေချာသပ် ေချမန်စက် မတိုင်မီ
အကမ်းကိတ်ေချစက်ထည့်သွင်း၍ ပိုမိုြမန်ဆန်စွာ
ပီးေြမာက်ေစြခင်းြဖင့် ဓါတ်အားသုံးစွဲမကိုများ
စွာေလျာ့ချိုင်ေကာင်း သုပ်ြပခဲ့သည်။

ပရဂီိငုဒ်ါအသုံးြပမ စြံပစမီကံနိ်း Ishikawajima-Harima 
Heavy Industries Co., 

Ltd.

Ministry of Industry and 
Trade (MOIT)

PT. Semen Padang

ブリケット製造設備導入支援事業
1993～1996 ―

鉱山エネルギー省 タンジュンエニム炭鉱

脱硫効率が高く、煤麈の発生が少ない等
の特長を有する石炭ブリケット製造設備
を導入。

ေလာင်ကမ်းအားေကာင်းသည့် ေကျာက်မီး
ေသွးေလာင်စာေတာင့်ထုတ်လုပ်အသုံးြပ 
ြခင်းြဖင့် ဆာလဖာှင့် ကပ်ခိုးေငွ အရာယ ်
ေလာ့ချိုင်ေကာင်း သုပ်ြပခဲ့သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးေလာငစ်ာေတာင့် 
ထတုလ်ပုမ် သပု်ြပစမီကံနိ်း 

Ministry of Mines and 
Energy

Tanjung Enim Mine

環境計測用レーザレーダの開発に
関する研究協力

1993～1998
（財） 光産業技術振興協会 科学技術院 科学技術院

インドネシア都市部の大気汚染環境を把
握するために、NO2、SO2、O3、エアロ
ゾル濃度分布を観測できるレーザレーダ
の研究開発を実施。

အင်ဒိုနီးရှား မိြပေဒသများ၏ ပတ်၀န်းကျင်
ှင့် ေလထုအရည်အေသွး စစ်ေဆးရန်အတွက်
ေလဆာ၊ ေရဒါတိုင်းတာေရးစက်များ တီထွင်
တပ်ဆင်ေပးခဲ့သည်။ ေလထဲရှိ  NO2 ၊ SO2 ၊
O3 ၊ ှင့် အမန်အမားများကို တိကျစွာ တိုင်းတာ
ေပးြခင်းြဖင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ ေလာ့ချေရး
ကို အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစခဲ့သည်။

ေလထုငှ့်ပတ၀်န်းကျင် ညစ်ြငမ်းမ
တိငု်းတာရန် ေလဆာေရဒါသုံးစွမဲ 

သေုတသနစမီကံနိ်း

Optoelectronics Industry 
and Technology 

Development Association

Indonesian Institute of 
Sciences

Indonesian Institute of 
Sciences

14

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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2    インドネシア  အင်ဒိုနီးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

生物多様性保全と持続的利用等に関する
研究協力

1993～2000
（財） バイオインダストリー協会 技術評価応用庁 技術評価応用庁

熱帯地域に生息する生物資源を相手国自らが収 
集・保全し、その資源が持続的に利用可能とな
る技術について、研究開発の支援を実施。

ဇီ၀အရင်းအြမစ်များကို မူရင်းမပျက် ေရရှည ်
သုံးစွဲိုင်ေရးသည် ေဒသတွင်းိုင်ငံအသီးသီး 
၏သုေတသနှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်း 
စ်များအေပ အဓိကမှီခိုေနေကာင်းသုပ်ြပ ေထာက်
ပံ့ိုင်ခဲ့သည်။

ဇ၀ီအရင်းအြမစမ်ျားကို မရူင်းမပျက်
ေရရညှထ်နိ်း သမိ်းသုံးစွမဲဆိငုရ်ာ
ပူးေပါင်း သေုတသနစမီံ ကနိ်း

Japan Bioindustry 
Association

Agency for the 
Assessment and 

Application of Technology 
(BPPT)

Agency for the 
Assessment and 

Application of Technology 
(BPPT)

簡易操作型電子設計・生産支援システムの
開発に関する研究協力

1994～2000
（財） 国際情報化協力センター 技術評価応用庁 インドネシアワコール社

機械工業を中心とする裾野産業の高度情報化
を支援するため、各国の実情に応じた電子設
計・生産支援システムの開発について、研究開
発の支援を実施。

ိုင်ငံအသီးသီး၏စက်ပစည်း၊ စက်မကုန်ကမ်း
ှင့်စက်မထုတ်ကုန်အားလုံး၏ေစျးကွက် အေြခ
အေနမှန်များကို အချနိ်ှင့်တေြပးညီသိရှိ ိုင ်
ေသာ ကွန်ပျတာစနစ်ေပအေြခခံ၍ ကုန်ထုတ်
စွမ်းအားြမင့်မားတိုးတက်ေစရန် ပံ့ပိုးေပးိုင်
ခဲ့ သည်။

ဘကစ်ုသံတင်းအချက်
အလက် များသုံး၍ကနု်

ထတုလ်ပုမ်တိုးတက် ေအာင်ြမငေ်ရး 
သေုတသန စမီကံနိ်း

Center of the International 
Cooperation for 
Computerization

Agency for the 
Assessment and 

Application of Technology 
(BPPT)

Indonesia Wacoal

循環流動床ボイラ導入支援事業
1995～1997 ―

技術評価応用庁 ケルタス・バスキ・ラハマット社

①多様な石炭の燃焼が可能、②高い燃焼効
率、③硫黄酸化物、窒素酸化物の排出濃度
の抑制が可能、④負荷追従性が高い等の特
長を有する循環流動床ボイラーを石炭利用サ
イトに導入。

အရည်အေသွးအမျိးမျိးေသာ ေကျာက်မီးေသွး
ကိုအပူရှိန်အြမင့်ဆုံးေလာင်ကမ်းေစြခင်းြဖင့် 
အဆိပ် ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မန်းနည်းေစြခင်း
၊ ဘွိင်လာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားြခင်းတိုကိ ု
သုပ်ြပ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးသုံးအဆင့် ြမင့်ဘွိငလ်ာ
သပု်ြပ စမီံ ကနိ်း

Agency for the 
Assessment and 

Application of 
Technology (BPPT)

PT. Kertas Basuki 
Rachmat

ブリケッ ト製造設備導入支援事業
1995～1998 ―

鉱山エネルギー省 アラス・ウィラタマ・ブリケット社

脱硫効率が高い、煤麈の発生が少ない等の
特長を有する石炭ブリケット製造設備を導入。

ေလာင်ကမ်းအားေကာင်းပီးကပ်ခိုးအထွက် နည်း
သည့် ေကျာက်မီးေသွးေလာင်စာေတာင့် ထုတ်လုပ်
အသုံးြပြခင်းြဖင့် ဆာလဖာဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ်ကဲ့သို 
အဆိပ်ဓါတ်ေငွ ထုတ်လတ် မေလျာ့ချိုင်ေကာင်း 
သုပ်ြပခဲ့သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးမန်  ေလာငစ်ာေတာင့်
ထတု် လပုမ်သပု်ြပစမီကံနိ်း

Ministry of Mines and 
Energy

Alas Wiratama briquette 
Corporation

製紙スラッジ等有効利用設備モデル事業

1997～2000
バブコック日立 （株） 工業商業省 ファジャール  （株）

紙・パルプ製造過程で排出されるスラッジお
よび固形廃棄物を流動床式焼却炉で焼却し、
燃焼ガスから熱回収により水蒸気を発生さ
せ、工場内で活用することで省エネルギー化
を実現。

စကေပျာ့ဖတ်စက်ံု၏ စွန်ပစ်ေရမှ အနည် 
အှစ်အဖတ်များကို ေလာင်စာအြဖစ်သံုး၍ 
စွန်ပစ်အပူသံုးေရေွးေငွတာဘိုင်ကို လည်ပတ်
ေစြခင်းြဖင့် စွမ်းအင်ေခတာသံုးစွဲမကို သုပ်ြပ
ိုင်ခဲ့သည်။

စကေပျာဖ့တစ်က်ုမံှ စနွ်ပစ် အနည်
အစှက်ို ေလာငစ်ာ စမွ်းအငအ်ြဖစ ်

သုံးစွဲိငုသ်ည့် စြံပစမီကံနိ်း

Babcock-Hitachi K. K. Ministry of Industry and 
Trade

PT. Fajar Surya Wisesa

15

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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2    インドネシア  အင်ဒိုနီးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

遠隔離島小規模地熱の探査に関する研究協力
1997～2001

西日本技術開発 （株） 、
三菱マテリアル資源開発 （株）

鉱山エネルギー省地質・鉱山資源
総局 フローレス島

インドネシアの地熱開発に役立てることを目
的に東部の遠隔離島地域に賦存する地熱資
源に適した効率的な探査システムの共同研究
を実施。

အင်ဒိုနီးရှာိုင်ငံ အေရှပိုင်းေဝးလံကန်းစုများရှိ
ဘူမိ အပူစွမ်းအင်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ ်
သုံးစွဲ ြခင်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းသုေတသနြပ
ြခင်းြဖင့် ေဒသတွင်းရှိ ဘူမိ အပူအရင်း
အြမစ်များကို လက်ေတွ အသုံးချ ိုင်ေစ 
ရန် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ ခဲ့သည်။

ဘမူစိမွ်းအင် အရင်းအြမစ် များရှာေဖွ
ထတုေ်ဖာသ်ုံးစွဲ ြခင်းသေုတသနစမီကံနိ်း

West Japan Engineering 
Consultants, Inc., 

Mitsubishi Materials 
Natural Resources 
Development Corp.

Directorate General of 
Geology and Mineral

Resources, Ministry of 
Mines and Energy

Flores Island

ボイラー・タービン効率向上モデル事業
1997～2002

中部電力 （株） 、
（財） 国際環境技術移転研究センター エネルギー鉱物資源省 ジャワ・バリ発電会社

インドネシアの火力発電所において、発電
所の既存設備改善等を行い、熱効率向上シ
ステム技術を実証することにより、省エネ
ルギー化および発電コストの削減を実現。

အပူစွမ်းအင်သုံးဓါတ်အားေပးစက်ုံ၏ 
စွမ်းအင် ေခတာသုံးစွဲမှင့် ဓါတ်အားထုတ်
လုပ်မ ကုန်ကျ စရိတ်သက်သာေစေရးတို
အတွတည် ေဆာက်ဖွဲစည်းပုံစနစ် ေြပာင်းလဲေပြခင်း
ှင့် စွန်ပစ်အပူထိေရာက် စွာြပန်လည် သုံးစွဲ
မဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ကိုေပါင်းစပ်၍ လက်
ေတွသုပ်ြပ ိုင်ခဲ့သည်။

ဘွိငလ်ာငှ့်တာဘိငုစ်မွ်း ရည်ြမင့်မားမ
ဆိငုရ်ာ စြံပစမီကံနိ်း

Chubu Electric Power 
Co., Inc., 

International Center 
for Environmental 

Technology Transfer

Ministry of Energy and 
Mineral Resources

PT. PLN Pembangkitan 
Tenaga Listrik Jawa Bali Ⅱ

石炭液化技術に関する研究協力
1997～2002

(株） 神戸製鋼所 技術評価応用庁 スマトラ島

石油の中東依存率の拡大を抑制し、エネル
ギー供給安定に資するため、最適な褐炭液化
プロセスの実用化プロセスの事業可能性調査
を実施。

ေရနံစိမ်း အေပမှီခိုအားထားေနရမ တဖက်
ေစာင်းနင်း မြဖစ်ေစရန်ှင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်
ကို ဟန်ချက်ညီပံ့ပိုးြဖည့်စွမ်းေပးိုင်ေရး
တို အတွက် ေကျာက်မီး ေသွးနည်းပညာ
ြမင့်တင် ေရးကို လက်ေတွ သုပ်ြပိုင်ခဲ့
သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွး အရည် နည်းပညာ
ဆိငုရ်ာ သေုတ သနစမီကံနိ်း

Kobe Steel, Ltd. Agency for the 
Assessment and 

Application of 
Technology (BPPT)

Sumatra

製油所フレアガス・水素回収設備モデル事業
2002～2005

コスモエンジニアリング （株）
エネルギー鉱物資源省
石油・ガス総局 インドネシア石油公社

製油所で大気中に燃焼廃棄されているフレア
ガスを圧縮・液化して液化石油ガス （LPG） 
として回収するとともに、液化しない分離ガ
スは自家燃料として再利用し、 また、重質油
の水素化分解に使用した未反応水素の回収・
再利用することで、水素製造に係る原燃料を
削減する技術の実証を実施。

ေရနံချက်စက်ုံ၏ စွန်ပစ်/ေလလွင့် အခိုးအ
ေငွ များမှ ေလာင်စာဓါတ်ေငွများကို ဓါတ်
ေငွအရည် အြဖစ် ြပန်လည်စုေဆာင်း၍၄င်း၊
ဟိုက်ဒိဂျင် အေလအလွင့်များကို ြပန်လည်စုပ်ယူ
သိုေလှာင် ၍၄င်း၊ မီးစွန်ပစ် ေလ့ရှိေသာ
ဓါတ်ေငွများကို စက်ုံ ၏ေလာင်စာ အြဖစ်
ြပန်လည်အသုံးြပြခင်း နည်းပညာှင့် ဟိုက်
ဒိဂျင် ဓါတ်ေငွဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့် နည်း
ပညာများကို သုပ်ြပ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ေရနခံျကစ်က်ု၏ံေလာငစ်ာ ဓါတေ်ငွငှ့်
ဟိကု်ဒိဂျင်ြပန်

လညစ်ပုယ်သူုံးစွမဲစြံပစမီကံနိ်း

Cosmo Engineering Co., 
Ltd.

Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Balikpapan Refi nery of 
Pertamina

高性能工業炉モデル事業
2003～2006

新日本製鐵 （株） 商工省 グヌン・ガルーダ社鉄鋼工場

製鉄所の加熱炉にリジェネバーナ等を
設置し、加熱炉の排ガスから熱回収し、
バーナ用の燃焼空気を予熱することによ
り、燃料ガス消費量を低減し、化石燃料
の消費削減を実現。

သံမဏိ/ သံရည် ကျိစက်ုံ၏ မီးသင်းဖိုသုံး 
ဘန်နာနည်းပညာ၊ စွန်ပစ်ဓါတ်ေငွကို ဘန်
နာ ေလာင်စာေငွ အြဖစ် ြပန်လည်စုပ်ယူ
သုံးစွဲမနည်းပညာ၊ မီးသင်းဖိုဆိုင်ရာ ပရီဟီး
တင်း နည်းပညာများ ေပါင်းစပ်၍ စွမ်းအင်
ထိေရာက်သုံးစွဲြခင်းကို သုပ်ြပခဲ့ သည်။

စက်မလုပ်ငန်းသုံး မီးသင်း ဖိုကီးများ၏ 
စွမ်းအားြမင့်စံ ြပစီမံကိန်း

Nippon Steel Corp. Ministry of Industry and 
Trade

PT. Gunung Garuda

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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2    インドネシア  အင်ဒိုနီးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

太陽光発電を可能な限り活用する電力供給
システム実証研究 （PV+CB）

2006～2009
関西電力 （株） 、（株） ニュージェック エネルギー鉱物資源省 レン・インダストリ社

太陽光発電を用いて、マイクログリッド内の全
電源に対する太陽光発電の設備容量比率を高
くした実証システムを構築し、システムの系統
連系時および自立運転時の電圧・周波数の安
定化技術に関する実証を実施。

ေနအားလပ်စစ်ကိုသာ အဓိကထားေသာ မိုက်
ခိုဂရစ်ဓါတ်အား ြဖန် ြဖးမစနစ် ြဖစ်ပီး ဗိုအား
ှင့် မီးအားအတက်အကျ ထိန်းညိစနစ် ထည့်
သွင်းလက် ဂရစ်အွန် / ေအာ့ ြဖစ်ေစ ေသာ
အဆင့်ြမင့် နည်းပညာ ပိုင်းကို သုပ်ြပ ိုင ်
ခဲ့သည်။

ေနအားလပ်စစ်ကိုသာ အဓိကထား
ေသာ ဓါတ် အားြဖန် ြဖး မစနစ်သစ်

သုပ်ြပ သုေတသန စီမံကိန်း (PV+CB)

Kansai Electric Power 
Co., Inc., 

NEWJEC Inc.

Ministry of Energy and 
Mineral Resources

PT. LEN Industri

省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業
2007～2008

（株） KRI
工業省

金属・機械・繊維産業総局 ダリアテックス社

インドネシアの繊維染色加工工場に、省エネ
ルギー、節水型の染色機、乾燥機および皺取
加工機を導入し、技術の有効性の実証、普及
活動を実施。

အထည်အလိပ်ေဆးဆိုးပန်းိုက်စက်ုံ၏ 
ေရ ှင့် စွမ်းအင်ေခတာသုံးစွဲမအတွက် အ
ဆင့်ြမင့် ေဆးဆိုးအေြခာက်ခံစက်၊ မီးပူတိုက်စက်
များ ထည့်သွင်းမိတ်ဆက် ေပးြခင်းြဖင့် စွမ်းအင်ထိ
ေရာက်သုံးစွဲမ နည်းပညာ ြပန်ပွားေရး အတွက ်
သုပ်ြပေဆာင်ရက် ိုင်ခဲ့သည်။

အထည်အလိပ် ေဆးဆိုး ပန်းိုက ်
လုပ်ငန်းတွင်ေရှင့် စွမ်းအင်ေခတာ 

သုံးစွဲမ စံြပစီမံကိန်း

KRI, Inc. Directorate General 
of Metal, Machinery, 

Textile and Multifarious 
Industries, Ministry of 

Industry

PT. Daliatex Kusuma

セメント排熱回収発電設備モデル事業
2008～2012

JFEエンジニアリング （株）
工業省

農業・化学産業総局 セメンパダン社

セメント製造設備に排熱回収発電設備を追加設
置し、回収した排熱で蒸気を発生させて発電し、
工場内で利用することで、発電用燃料削減と温
室効果ガスの排出低減の実証を実施。

စွန် ပစ်အပူသုံးေရေွေငွဓါတ်အားေပးစက ်
ထည့်သွင်းအသုံးြပြခင်းြဖင့် ဘိလပ်ေြမစက ်
ုံစွမ်းအင်ေလလွင့်ဆုံးံးမေလျာ့နည်းေစု ံ
သာမက ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် ေလျာ့ချမ 
အတွက် ထိေရာက်မ ရှိပုံကို လက်ေတွ 
သုပ် ြပ ိုင်ခဲ့သည်။

ဘိလပ်ေြမစက်ုံ စွန်ပစ် အပူသုံး ဓါတ်
အားစနစ် စံြပစီမံကိန်း

JFE Engineering 
Corporation

Directorate General 
of Agricultural and 
Chemical Industry, 
Ministry of Industry

PT. Semen Padang

製糖工場におけるモラセスエタノール製造
技術実証事業

2010～2013

月島機械 （株） 、
サッポロエンジニアリング （株） 工業省 PTPN-X社

製糖工場に日本の発酵技術を応用したバイオ
エタノール製造プラントを設置し、製糖工場
の副産物であるモラセスを原料とするバイオ
エタノール製造技術の実証を実施。

သကားစက်ုံ၏ ေဘးထွက်သကာရည်ကိ ု
အဓိက ကုန်ကမ်းအြဖစ် အသုံးြပ၍ ဂျပန ်
ကေဇာ် ေဖာက်အနည်းပညာသုံး ဇီ၀အီသ
ေနာ ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်ကို လက်ေတွသုပ်ြပ
ိုင် ခဲ့သည်။

သကားစက်ုံေဘးထွက်သကာရည်မ ှ
အီသေနာထုတ်လုပ်ြခင်းနည်းပညာ

သုပ်ြပစီမံကိန်း

Tsukishima Kikai Co., Ltd.,
Sapporo Engineering 

Ltd.

Ministry of Industry PT. Perkebunan 
Nusantara X

インドネシア共和国・ジャワ島の工業団地に
おけるスマートコミュニティ実証事業

2012～2018

住友商事 （株） 、住商機電貿易 （株） 、
富士電機 （株） 、三菱電 機 （株） 、
NTTコミュニケーションズ （株）

エネルギー鉱物資源省
新・再生可能エネルギー・
省エネルギー総局 スルヤチプタ工業団地

ジャカルタ東方に位置するスルヤチプタ工業
団地において、電力品質の安定化技術やエネ
ルギー管理等の実証を実施。

ဂျာကာတာမိ အေရှ ဘက်ရှိ ဆူရီရာစီ
ပတာ စက်မဇုံအတွင်းအဆင့်ြမင့်လပ်စစ် ှင့် 
စွမ်းအင် စီမံခန်ခွဲမ နည်းပညာများကိုလက်ေတွ
သုပ်ြပ ိုင်ခဲ့သည်။

ဂျာဝါကန်းစက်မဇုံ အတွင်း စမတ် ကွန်
ြမနီတီ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ သုပ်

ြပစီမံကိန်း

Sumitomo Corporation,
Sumisho Machinery Trade

Corporation, 
Mitsubishi Electric Corporation, 

Fuji Electric Co., Ltd., 
NTT Communications 

Corporation

Directorate General of 
New and Renewable 
Energy and Energy 

Conservation, 
Ministry of Energy and 

Mineral Resources

Suryacipta City of 
Industry

廃油の環境調和型再利用システム
2013～2016

(株) 東亜オイル興業所 技術評価応用庁 バリクパパン

これまで再生困難であった廃エンジンオイル等
の廃油のリサイクル技術を開発し、廃油から燃
料油および付加価値の高い化成品の生産を可
能とするシステムを構築し、実証試験を実施。

စွန် ပစ်စက်သုံးဆီှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်ေဟာင်းများ 
ကိုကုန်ကမ်းအြဖစ် ြပန်လည်အသုံး ြပ၍ 
ေလာင်စာဆီှင့် ေရနံဓါတုကုန်ကမ်း ပစည်း 
များ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာကို မိတ်ဆက ်
ေပးြခင်းြဖင့် အဆိုပါ စနစ်များ၏ အေရးပါပုံ
ကို လက်ေတွသုပ် ြပိုင်ခဲ့သည်။ 

အင်ဂျင်ဝိုင်ေဟာင်းများကိုပတ်၀န်း 
ကျင်ှင့် လိုက်ေလျာ ညီေထွထိ ေရာက ်
စွာြပန်လည်သုံးစွဲြခင်းနည်းပညာ သုပ ်

ြပစီမံကိန်း 

Toa Oil Kogyosho Co., 
Ltd.

Agency for the 
Assessment and 

Application of 
Technology (BPPT)

Balikpapan

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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2    インドネシア  အင်ဒိုနီးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

石油精製プラントの運転制御最適化
技術による省エネ・CO2 排出量削減

実証事業
2016～2018

横河電機 （株）
エネルギー鉱物資源省

石油ガス総局 バリクパパン

石油精製プラントにおいて、日本で培った運
転制御システムを導入し、石油精製プロセス
の運転を最適化することで、省エネルギー化
を実現。

ေရနံချက်စက်ုံတွင် ဂျပန်အဆင့်ြမင့် ေအာ ်
ပေရးရှင်းနည်းပညာသစ်ထည့်သွင်း၍ လည ်
ပတ်ေစြခင်းြဖင့် စွမ်းအင်ထိေရာက်မ ှင့်အဆိပ်
ဓါတ်ေငွေလျာ့ချမတိုအ တွက်လက်ေတွသ
ုပ်ြပေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ေရနံချက်စက်ုံစွမ်းအင် ေခတာသုံးစွဲမ 
ှင့် ကာဗွန် ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ ်

မေလျာ့ချေရး သုပ်ြပ စီမံကိန်း

Yokogawa Electric 
Corporation

Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Balikpapan

動力プラント （ボイラー、タービン設備） への
運用最適化技術の適用実証事業

2016～2018
アズビル （株）

エネルギー鉱物資源省
石油ガス総局 チラチャップ

製油所の動力プラント （ボイラー、タービン
設備） に対して、高額な設備投資を必要とし
ないソフトウェアによる運用最適化技術を導
入し、動力プラント全体効率を改善し省エネ
ルギー化を実現。

ေရနံချက်စက်ုံဘွိင်လာ ှင့် တာဘိုင်စက်
ကီးများကို ေဆာ့ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းညိေမာင်း
ှင်ုံြဖင့် ကုန်ကျစရိတ်ှင့် စွမ်းအင် ေခတာ
မ အတွက် ထိေရာက်မရှိေကာင်း သုပ်ြပခဲ့
သည်။

ဘွိင်လာှင့် တာဘိုင် စက်ကီးများ 
ထိန်းချပ် ေမာင်းှင်ြခင်းဆိုင်ရာ

စွမ်းအင်ေခတာမ သုပ်ြပစီမံကိန်း

Azbil Corporation Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Cilacap

インドネシア共和国における携帯電話基
地局へのトライブリッド技術導入による

低炭素化プロジェクト
2017～2018

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ  （株）
工業省

金属・機械・輸送機器・電子産業総局 XL Axiata所有基地局

時間帯や天候に応じて、商用電力、太陽光パ
ネルによる発電および深夜電力により蓄電池
に充電された電力を効率的に活用する携帯電
話基地局を導入し、温室効果ガスの排出削減
を目指した実証を実施。

မိုဘို င်းဆက်သွယ် ေရးတာဝါ များအတွက ်
ဓါတ်အားလိုင်း+ေနအားလပ်စစ်+ဘက်ထရ ီ
(ထိုင်ဘရစ်) စနစ်သုံး၍ လည်ပတ်ြခင်း ြဖင့် 
စီးပွားြဖစ်တွက် ေြခကိုက်ုံသာမက အဆိပ်
ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မေလျာ့ချိုင် ေကာင်း လက်
ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ေရးအေြခခံ
အေဆာက်အအုံ များတွင် ထိုင် ဘရစ်
ဓါတ်အားစနစ်သုံး ကာဗွန်ထုတ်လတ်မ 

ေလာ့ချြခင်း သုပ်ြပ စီမံကိန်း

KDDI Corporation Directorate General 
of Metal, Machinery, 

Transportation 
Equipment & Electronic 

Industries, Minisry of 
Industry

BTSes of XL Axiata

圧縮天然ガス （CNG） 自動車普及に向けた
インフラ構築を含む持続可能な環境整備・

実証事業
2017～2020

トヨタ自動車 （株） 、
日野自動車 （株） 、
豊田通商 （株） 、

東邦ガスエンジニアリング （株） 、
 （一財） 日本自動車研究所

エネルギー鉱物資源省
石油ガス総局 ジャカルタ、カラワン

CNG車の導入、運用を通じて、国際基準に
沿った品質のCNG車用燃料を供給できるイ
ンフラ・システム導入の働きかけを行い、併
せて省エネルギー、温室効果ガス削減を目指
す実証を実施。

သဘာ၀ဓါတ်ေငွသုံးေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့် 
ဂက်စ်စေတရှင်းများ ြပန်ပွားသုံးစွဲ ိုင်မည့် 
အေြခခံေကာင်းများှင့်နည်းပညာများမိတ ်
ဆက်ေပးြခင်းြဖင့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် ေလျာ့
ချိုင်ေကာင်းသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

စီအင်ဂျဓီါတ်ေငွသုံး ေမာ်ေတာ်ယာ်
များ ြပန်  ပွားသုံးစွဲြခင်းြဖင့် ေလထု

ညစ်ညမ်းမ
ေလျာ့ချြခင်း သုပ်ြပ စီမံကိန်း

Toyota Motor Corp., 
Hino Motors, Ltd., 

Toyota Tsusho Corp., 
Toho Gas Engineering 

Co., Ltd., 
Japan Automobile 
Research Institute

Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Jakarta, Karawang

分散型エネルギー資源としての可搬型
蓄電池シェアリング実証研究

2018～2020

本田技研工業 （株） 、
パナソニック （株） 、

パシフィックコンサルタンツ （株） 、
PT. HPP Energy Indonesia

工業省
金属・機械・輸送機器・電子産業総局

バンドン、デンパサール、
タングシ ジャヤ村

バッテリーを電動バイクから切り離してシェア
することによりバッテリー交換時間を大幅に
短縮し、バッテリー稼働状況の集中管理まで
含めたシステム全体の有効性検証。

လပ်စစ်ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီးတိုကိုအသုံးမြပ 
ေသာအချနိ်တွင် ဘက်ထရီအိုးကို ြဖတ်၍ 
မေဝသုံးစွဲေပးြခင်းြဖင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း 
ရှည်ကာုံသာမကစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မား 
ေစပီးဘက်ထရီထိန်းသိမ်းေစာင့် ေရှာက်မ 
အတတ်ပညာလည်းြမင့်မားတိုးတက်ေစ ိုင်
ခဲ့သည်။

ဘက်ထရီမေဝသုံး
စွဲြခင်းစနစ်သုေတသန စီမံကိန်း

Honda Motor Co., Ltd., 
Panasonic Corporation, 
Pacifi c Consultants Co., 

LTD., 
PT.HPP Energy Indonesia

Directorate General 
of Metal, Machinery, 

Transportation 
Equipment & Electronic 

Industries, Minisry of 
Industry

Bandung, Denpasar, 
Tangsi jaya Village

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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3    ラオス  လာအို     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

太陽光発電システム等電力有効利用技術
実証研究 （PV+揚水）

2002～2005
東京電力 （株） 工業手工芸省 ウドムサイ県

豊富な日射量および水資源を有しているラオス
において、太陽光発電と揚水式発電を組み合わ
せたシステムを構築し、小規模電力系統におけ
る電力の安定供給についての実証を実施。

ေနေရာင်ြခည်ှင့် ေရအရင်းအြမစ်ေပါများ 
ေသာ လာအိုိုင်ငံအတွက် ေနအားလပ်စစ ်
ကိုေရ အားလပ်စစ် (ေလှာင်ကန်စနစ်) ြဖင့် 
ေထာက်ပံ့၍မီနီဂရစ်ြဖင့်လပ်စစ်ြဖန် ြဖးမ
ကို လက်ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ေနအားလပ်စစ်ှင့် ေလှာင်ကန်စနစ်ေရ 
အားလပ်စစ်သုေတသနစီမံကိန်း

Tokyo Electric Power 
Company Co., Ltd.

Ministry of Industry and 
Handicrafts

Oudomxay Province

太陽光発電システム等出力安定化制御
技術実証開発 （ＰＶ＋小水力+キャパシタ）

2007～2010
沖縄電力 （株） エネルギー鉱物省 ポンサリー県マイ郡

太陽光発電の出力変動を緩和し、電力品質
への影響を小さくするシステム制御技術等の
実証を実施。

ေနအားလပ်စစ်မှ တည်ငိမ်ေသာဓါတ်အား
ထုတ်လတ်မရရှိိုင်ရန်အတွက်မိုက်ခို ဟိုက်ဒ
ိုှင့်ကက်ပက်စီတာတိုကိုေပါင်း စပ်ထိန်းညိ၍ဟိုက်
ဘရစ်အသွင်ြဖင့်ေမာင်းှင်ြဖန်  ြဖးပုံကို သုပ်ြပို
င်ခဲ့သည်။

ေနအားလပ်စစ်သုံး
ဟိုက်ဘရစ်စနစ်
သုပ်ြပစီမံကိန်း

Okinawa Electric Power 
Co., Inc.

Ministry of Energy and 
Mines

Phongsaly Province

ラオス省エネデータセンター
プロジェクト （ＬＥＥＤ）

2015～2018

豊田通商 （株） 、
（株） インターネットイニシアティブ、
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー

証券 （株） 科学技術省 ビエンチャン

高品質・高効率なコンテナ型データセンター
を設置し、省エネルギー性に優れたコンテナ
型データセンターの実証を実施。

အရည်အေသွး ြမင့် ၊စွမ်းအား ြမင့်ကွန်တိန်နာ 
စနစ်ေဒတာစင်တာကိုတပ်ဆင်ေပး ြခင်း ြဖင့် 
စွမ်းအင်ထိေရာက်ေခတာသုံးစွဲြခင်းနည်းပညာ
 ကိုလက်ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

လာအိုိုင်ငံ
စွမ်းအင်ထိေရာက်

သုံးစွဲမေဒတာစင်တာ စီမံကိန်း (LEED)

Toyota Tsusho Corporation, 
Internet Initiative Japan Inc., 

Mitsubishi UFJ Morgan 
Stanley Securities Co., Ltd.

Ministry of Science and 
Technology

Vientiane

4     マレーシア  မေလးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

熱帯条件利用加速実証研究
1992～1997

富士電機 （株）
エネルギー・コミュニケーション・

マルチメディア省 サダ州マンダハン村

マレーシアの熱帯の自然条件を利用して、
太陽光発電システムの運転を行い、自然通風、
散水等による冷却効果について実証研究を実施。

အပူပိုင်းေဒသသဘာ၀အရင်းအြမစ်များြဖစ ်
ေသာေနအားလပ်စစ်၊ေလ၀င်ေလထွက်ှင့်
ေရဖျန်းအေအးခံ စနစ်များကို ေပါင်းစပ် သု
ေတသနြပိုင်ခဲ့သည်။

အပူပိုင်းေဒသှင့်ကိုက်ညီသည့်လပ်စစ်
သုေတသန သုပ်ြပစီမံကိန်း

Fuji Electric Co., Ltd. Ministry of Energy, 
Communications and 

Multimedia

Sabah Marak Parak

生物多様性保全と持続的利用等に
関する研究協力

1993～2000
（財） バイオインダストリー協会 農業技術研究開発機構 農業技術研究開発機構

熱帯地域に生息する生物資源を相手国自らが
収集・保全し、その資源が持続的に利用可能
となる技術について、 研究開発の支援を実施。

ဇီ၀အရင်းအြမစ်များေရရှည်တည်တံ့ေရးအ
တွက် သုေတသနှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး လုပ်
ငန်းတိုကို ေဒသခံများကိုယ်တိုင်စီစ် ေဆာင်
ရက်ိုင်ရန်လိုအပ်ေသာ နည်းပညာ ပံ့ပိုးမ
များကို လက်ေတွ အေကာင်အထည် ေဖာ်
ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

အပူပိုင်းဇီ၀အရင်းအြမစ် ထိန်းသိမ်းေရးှင့်
အသုံး ချနည်းပညာဆိုင်ရာပူး တွဲသုေတသန

စီမံကိန်း

Japan Bioindustry 
Association

Malaysian Agricultural
Research and 

Development Institute 
(MARDI)

Malaysian Agricultural
Research and 

Development Institute 
(MARDI)

簡易操作型電子設計・生産支援
システムの開発に関する研究協力

1994～2000
（財） 国際情報化協力センター SIRIM公社 SIRIM公社

機械工業を中心とする裾野産業の高度情報
化を支援するため、各国の実情に応じた電子
設計・生産支援システムの開発について、研
究開発の支援を実施。

ေဒသတွင်းိုင်ငံအသီးသီး၏လိုအပ်ချက် ှင့်ကိုက်
ညီသည့်ကွန်ပျတာအေြခ ြပစက်ယယား ကီး
များထုတ်လုပ်မှင့်၎င်းကိုပံ့ ပိုးေနသာစက်မလုပ်
ငန်းများ၏ R & D ဆိုင်ရာကများတိုးတက်
ခိုင်မာလာေစ ရန်ပံပိုး ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်

ကွန်ပျတာအေြခြပ စက်ယယားကုန်
ထုတ် လုပ်မစနစ်ဖွံဖိးတိုး

တက်ေရးပူးေပါင်းသု
ေတသနစီမံကိန်း

Center of the  
International 

Cooperation for 
Computerization

Standards and Industrial 
Research Institute of 

Malaysia (SIRIM)

Standards and Industrial 
Research Institute of 

Malaysia (SIRIM)

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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4     マレーシア  မေလးရှား     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

製紙スラッジ燃焼廃熱有効利用モデル
事業

2000～2002

日本鋼管 （株）
エネルギー・コミュニケーション・

マルチメディア省 ゲンティン・サンイェン社

エネルギー多消費産業である製紙業におい
て、そこから排出される製紙スラッジを熱的
に有効利用し、化石燃料の消費の削減を図る
ことを目的に、製紙スラッジ燃焼廃熱有効利
用設備を導入。

စွမ်းအင်လိုအပ်ခချက်ြမင့်မားေသာစကစက်
ကီးများ၏စွန် ပစ်ပစည်းကိုေလာင်စာအြဖစ ်
ြပန်လည်အသုံးချိုင်ြခင်းေကာင့် ုပ်ကင်း 
ေလာင်စာအလွန်အကသံုံးစွဲမကိုေလျာ့ချ ိုင်
ေကာင်းလက်ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

စကစက်ုံစွန်ပစ်ေရမှ အနည်အှစ်
များကို ေလာင်စာအြဖစ်သုံးစွဲမ

စံြပစီမံကိန်း

NKK Corporation Ministry of Energy, 
Communications and 

Multimedia

Genting Sanyen 
Industrial Paper SDN 

BHD

太陽光発電を可能な限り活用する電力供給
システム実証研究 (PV+BESS）

2007～2009

東京電力 （株） エネルギー委員会 パワー・ケーブル・マレーシア

太陽光発電を最大限に活用しながら電力貯
蔵装置を組み合わせることで、高品質な電力
を必要とする産業分野においても適用できる
実用化技術の検証を実施。

ေနအားလပ်စစ်ြဖင့် ဓါတ်အားသိုေလှာင်မ ယူနစ်
(ဘက်ထရီ) ကိုအားြဖည့်ကာလုပ်ငန်း သုံးလပ်
စစ်အြဖစ်ြဖန် ြဖးိုင်ေကာင်း လက်ေတွသုပ ်
ြပိုင်ခဲ့သည်။

ေနအားလပ်စစ်အေြခ
ြပဓါတ်အားြဖန် ြဖးမ

စနစ်သုပ်ြပသုေတသနစီမံကိန်း 
(PV+BESS)

Tokyo Electric Power 
Company Co., Inc.

Suruhanjaya Tenaga Power Cables Malaysia

セメント工場におけるバイオマス
及び廃棄物の有効利用モデル事業

2008～2013

太平洋エンジニアリング （株）
マレーシアパーム油庁、
マレーシアゴム産業庁

セメントインダストリーズ・
ネグリセンビラン・
バハウ工場

エネルギー多消費産業であるセメント製
造における石炭消費を、バイオマス資源
に代替することを目指して、再利用が困
難なパーム椰子空果房を利用した石油代
替エネルギー技術の有効性を実証。

ဘိလပ်ေြမစက်ုံတွင် ဆီအုန်းကိတ်ဖတ် ေလာင်
စာများကိုအသုံးြပြခင်းြဖင့်ေကျာက် မီးေသွး
သုံးစွဲမကို သိသိသာသာ ေလျာ့ချိုင် ေကာင်း
လက်ေတွ သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ဘိလပ်ေြမစက်ုံတွင် ဇီ၀ေလာင်စာ
အစားထိုး သုံးစွဲမစံြပစီမံကိန်း

Taiheiyo Engineering 
Corp.

Malaysian Palm Oil 
Board, 

Malaysian Rubber Board

Cement Industries of 
Malaysia Berhad, Bahau 

Plant

10分間充電運行による大型EV 
バス実証事業

2014～2020

東芝インフラシステムズ （株）、
（株） ピューズ、
（株）ハセテック、

（株）オリエンタルコンサル
タンツグローバル プトラジャヤ市 プトラジャヤ市

長寿命で超急速充電が可能な二次電
池を搭載した大型EVバスを用いて、
プトラジャヤ市の都市交通システム
の効率向上によるスマート化を図り、
都市交通パッケージ事業の広域展開
を目指す。

သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေသာစမတ်မိြပသယ်ယူပို  
ေဆာင်ေရးစနစ်ဖွံ ဖိးတိုးတက်လာေစရန ်
အတွက်EVလပ်စစ်ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းကိ ု
မိတ်ဆက်ေပးခဲ့သည်။ တခဏအား သွင်းု ံ
ြဖင့်တာရှည်အသုံးခံေသာဘက်ထရီစနစ်၏
အားသာချက်ကိုပီ ြပင်ေအာင်သုပ် ြပို င်
ခဲ့သည်။

အားသငွ်းချနိ် 10 မနိစ ်သာကာေသာ
EV ဘတစ် ်သုံးစွဲမသပုြ်ပစမီကံနိ်း

Toshiba Infrastructure 
Systems & Solutions 

Corporation, 
PUES Corporation, 

HASETEC Corporation, 
Oriental Consultants 

Global Co., Ltd.

Putrajaya Putrajaya

マレーシアにおける金属廃液・
汚泥から有用金属を回収し、
汚泥を削減する研究開発・

実証事業

2015～2016

（株） アクアテック パパン大学 アコット社

めっき工場等から排出される金属を含
有する廃液・汚泥から有用金属を高効
率に回収し、最終的な廃棄汚泥量を削
減するシステムの実証を実施。

စက်မလုပ်ငန်းစွန်ပစ်ေရစစ်ထုတ်သန်စင် ြခင်း
နည်းပညာ ြဖင့်ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမကို
သက်သာေစုံသာမကြပန်လည်အသုံး ြပိုင်
ေသာဓါတ်သတ များကို ပါ စ စ်ထုတ် ရ ရှိ ို င်
ေကာင်းသုပ်ြပေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ သည်။

မေလးရှားိငုင် ံသတ လပုင်န်းစက်ုံ 
စနွ်ပစ ်ေရစစထ်တုသ်န်စငမ်သပုြ်ပ

စမီကံနိ်း

Aquatech Co., Ltd. University of Malaysia, 
Pahang

Accot Technologies Sdn. 
Bhd.

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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5     ミャンマー  ြမန်မာိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

太陽光発電系統連系システム
実証研究

1999～2004

（株） ニュージック、
（株）日立エンジニアリング

サービス 電力省電力局
エーヤワディー管区
チャウンター村

ディーゼル発電機を系統と想定し、
この小規模電力系統に太陽光発電シ
ステム等を連系した場合でも安定的に
給電可能なシステムの検証を実施。
ေနအားှင့်ေလအားလပ်စစ်ကို ဘက်ထရီှင့်
ဒီဇယ်မီးစက်တိုြဖင့်ပံ့ပိုး၍ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်
ြဖင့် တည်ငိမ်ေသာလပ်စစ်ြဖန် ြဖးမြပလုပ်
ိုင်ေကာင်းသုေတသနြပသုပ်ြပိုင်ခဲ့ သည် ။

ေနအားလပစ်စဟ်ိကုဘ်ရစစ်နစသ်ပုြ်ပ
သေုတသန စမီကံနိ်း

NEWJEC Inc., 
Hitachi Engineering 

Services, Ltd.

Department of Electric 
Power, Ministry of 

Electric Power

Ayeyarwady Division 
Chaungthar

肥料工場省エネルギー化モデル事業
2000～2002

千代田化工建設 （株） エネルギー省石油化学事務局
エネルギー省石油化学事務局

第3肥料工場

肥料工場において、廃熱ボイラーを
始めとした各種省エネルギー技術を
組み合わせ適用し、エネルギー消費
を削減する技術の有効性を実証。
ဓါတ်ေြမ သဇာစက်ုံ၏ဘွိ င်လာေဟာင်းကို
စွ န် ပစ်အပူသုံးဘွိ င်လာ ြဖင့်အစားထိုး ြခင်း ၊
ဓါတ်ေငွယိုစိမ့်မမရှိ ေစရန်ေဆာင်ရက် ြခင်း ၊
ေလလွင့်အပူေငွှင့် ဟိုက်ဒိုဂျင်ြပန်လည် စုပ်
ယူြခင်းကဲ့သိုေသာစွမ်းအင်ထိေရာက်သုံး စွဲမ
နည်းပညာများကို သုပ်ြပေဆာင်ရက် ိုင်ခဲ့
သည်။

ဓါတေ်ြမသဇာစက်ုံ
စမွ်းအငေ်ခတာသုံးစွမဲနည်းပညာဆိငုရ်ာ

စြံပ စမီကံနိ်း

Chiyoda Corp. Myanmar Petrochemical 
Enterprise, Ministry of 

Energy

N0. 3 Kyaw Zwa fertilizer 
factory of Myanmar 

Petrochemical Entrprise

高効率ガスタービン技術
モデル事業

2002～2004
 （株）日立製作所 電力省 ミャンマー電力公社

非効率な設備利用による慢性的な電
力不足の対策、および環境への配慮
としてエネルギー消費効率化を目指
しているミャンマーにおいて、高効率

ガスタービン技術の有効性を実証。
ဓါတ်အား မလုံ မ ေလာက် ြဖ စ် ေန ေသာ ြမ န် မာ 
ို င် ငံအတွက်စွမ်းအား ြမင့်ဂက်စ်တာဘို င် ြဖင့် 
လပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှသာစရိတ်
သက်သာပီးဓါတ်ေငွေလလွင့်မမရှိ ုံသာမက 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းမအတွက်ပါ
ထိေရာက် မရှိေကာင်း သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

စမွ်းအားြမင့် ဂကစ်တ်ာ ဘိုငန်ည်းပညာ
ဆိငုရ်ာ စြံပစမီကံနိ်း

Hitachi Ltd. Ministry of Electric 
Power

Myanmar Electric 
Power Enterprise

6    フィリピン  ဖိလစ်ပိုင ်    

事業名
စမီကံနိ်းအမည်

期間
ကာလ (FY)

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

相手国政府機関
အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း

実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

循環流動床ボイラ導入支援事業
1993～1995 ―

エネルギー省 バダンガス石炭火力発電所

①多様な石炭の燃焼が可能、②高い燃
焼効率、③硫黄酸化物、窒素酸化物の
排出濃度の抑制が可能、④負荷追従性
が高い等の特長を有する循環流動床ボ
イラーを石炭利用サイトに導入。

ေကျာက်မီးေသွးအပူသုံးဓါတ်အားေပးစက်ုံ
တွင် ေကျာက်မီးေသွးအတန်းအစားမေရး
သုံးိုင်ေသာ၊ေလာင်ကမ်းအားေကာင်း ေသာ၊
အဆိပ်ဓါတ်ေငွဖမ်းယူိုင်ေသာ ၀န်အား ြမင့်မား
ေသာအဆင့်ြမင့်ဘွိင်လာ နည်းပညာကိုသုပ်ြပမိတ်
ဆက်ေပးခဲ့ သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးသုံးဘွိင ်လာသပုြ်ပ
စမီကံနိ်း

Department of Energy Batangas Coal-fi red 
Thermal Power Plant

環境対応型水資源有効利用
システムに関する研究協力

1997～2011
（財） 造水促進センター 工業技術開発研究所 マニラ市

安価に調達可能な現地資材や微生物
等を活用したパイロットプラントをモ
デル工場に設置し、運転試験を行って
水資源有効利用システムを開発。

ေဒသထွက်အရင်းအြမစ်များှင့် အဏုဇီ၀ အ
ကျိး ြပမိုးမားများကိုအသုံး ြပ၍ေရအရင်း 
အြမစ်ပိုင်းေလာ့စီမံကိန်းစံြပစက်ုံှင့်ေဂဟ 
စနစ်တစ်ခုကို ထူေထာင်ိုင်ခဲ့သည်။

ေရအရင်းအြမစ်ငှ့် ေဂဟစနစဆ်ိငုရ်ာ 
ပူးေပါင်းသေုတသန စမီကံနိ်း

Water Re-use Promotion 
Center

Industrial Technology 
Development Institute 

(ITDI)

Manila

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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6    フィリピン  ဖိလစ်ပိုင်     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

ブリケット製造設備導入支援事業
1998～2001 ―

エネルギー省 フィリピナスシステムズ

脱硫効率が高く、煤麈の発生が少な
い等の特長を有する石炭ブリケット
製造設備を導入。

ကျပ်ခိုးှင့်အဆိပ်ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မနည်း 
ပီးေလာင်အားေကာင်းေသာေကျာက်မီးေသွး
ေလာင်စာေတာင့်စက်ကို မိတ်ဆက်ေပး ခဲ့သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးေလာင ်စာေတာင့ ်
ထတုလ်ပုမ်သပုြ်ပစမီကံနိ်း

Department of Energy Filipinas Systems Inc.

フィリピンにおけるMobility as a 
System 実証事業

EV အကီိေုရလျား လာမစနစသ်ပုြ်ပ 
စမီကံနိ်း

2016～2018
ソフトバンク （株）

貿易産業省、
イントラムロス監督庁 マニラ市

ガソリン車またはディーゼル車の排気ガ
スによる環境負荷問題の解決に向け、電
動三輪自動車とEVエコシステムを組み合
わせた新公共交通システムの導入・普及
に向けた実証を実施。

မိတွင်းခရီးသည်ပို  ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 
အတွက်လပ်စစ်သုံးဘီးှင့် EV အီကိုစနစ်ကို 
ထူေထာင်ေပးြခင်းြဖင့် ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်ကား များ
၏အိတ်ေဇာေငွထုတ်လတ်မကိုေလျာ့ ချိုင်
ပီးေလထု အရည်အေသွးကို ထိန်းိုင် ေကာင်း
သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

SoftBank Corp. Department of Trade 
and Industry, Intramuros 

Administration

Manila 

7     シンガポール  စင်ကာပ ူ     
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

簡易操作型電子設計・生産支援
システムの開発に関する研究協力

1994～2000

（財） 国際情報化協力
センター 国家科学技術庁 ジンティック製造技術研究所

機械工業を中心とする裾野産業の高
度情報化を支援するため、各国の実
情に応じた電子設計・生産支援シス
テムの開発について、研究開発の支
援を実施。
ေဒသအတွင်းိုင်ငံအသီးသီး၏လိုအပ်ချက ်
ှင့်ကိုက်ညီမည့်ကွန်ပျတာအေြခြပစက်ယ
ယားကီးများထုတ်လုပ်မှင့်၎င်းကိုပံ့ ပိုးေန
ေသာစက်မလုပ်နင်းများ၏ R & D ဆိုင်ရာက
များတိုးတက်ခိုင်မာလာေစ ရန်ပံ့ပိုး ေဆာင်ရက်
ခဲ့သည်။

ကွန်ပျတာအေြခြပ စက်ယယားကုန်
ထုတ် လုပ်မစနစ်ဖွံဖိးတိုး

တက်ေရးပူးေပါင်း သုေတသနစီမံကိန်း

Center of the  
International 

Cooperation for 
Computerization

National Science and
Technology Board 

(NSTB)

Gintic Institute of 
Manufacturing 

Technology

高効率な生物処理と分離膜技術
を用いた高濃度CODの工業排水

の処理技術実証研究
2010～2011

日東電工 (株) シンガポール公益事業庁 ジュロン

高濃度なCODおよび窒素を含む工業
排水を高品位な再生水へと浄化処理し、
再び工業用水として再利用できる高度
再生処理システムの実証を実施。
COD ှင့် ိုက်ထိုဂျင်ပါ၀င်မ ြမင့်မားေသာ 
စက်မလုပ်ငန်းစွန်ပစ်ေရကိုအနည်းထိုင် စစ်
ထုတ်သန်စင်သည့် နည်းပညာြဖင့် လုပ်ငန်း
သုံးေရအြဖစ် ြပန်လည်အသုံးြပ ိုင်ေကာင်း
သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

CODြမင့ေ်သာစက်ုစံနွ်  ပစေ်ရစစထ်တု်
သန်စင ်ြခင်းနည်းပညာသပုြ်ပ စမီကံနိ်း

 Nitto Denko Corporation Public Utilities Board Jurong

膜分離技術を用いたフッ素含有
排水の再利用に関する処理技術

実証研究
2010～2011

(株) 日立プラントテクノロジー シンガポール公益事業庁 タンピネス

フッ素を含有する工業廃水を対象と
して、日本の優れた膜分離技術や水
再利用技術を実証することで、フッ
素の安定した除去性能や省エネルギ
ー・省スペース効果を確認。

စက်မလုပ်ငန်းစွန်ပစ်ေရမှ အညစ်အေကး 
ှင့် ဖလူအိုရင်းတိုကို စစ်ထုတ်သန်စင်ရာ 
တွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမအနဲဆုံးှင့်၀န်အကျ်း 
ဆုံးဂျပန်နည်းပညာကို သုပ်ြပမိတ်ဆက ်
ိုင်ခဲ့သည်။

စနွ်ပစေ်ရမှ ဖလအူိုရင်း စစထ်တုသ်န်စငမ် 
သပုြ်ပသေုတသန စမီကံနိ်း

Hitachi Plant 
Technologies, Ltd.

Public Utilities Board Tampines

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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8     タイ  ထိုင်းိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

バッテリーチャージステーション用
太陽光発電システム実証研究

1992～1997

昭和シェル石油 （株）
科学技術環境省

エネルギー開発促進局 カンチャナブリ県、パンガー県

バッテリーチャージステーション用太
陽光発電システムを開発し、太陽光
発電システムの応用範囲を広げる実
証実験を実施。
ေနအားလပ်စစ်၏ အခန်းက ပိုမိုတွင် ကျယ်
လာေစရန်ရည်ရယ်၍ေနအားလပ် စစ်သုံးဘက်
ထရီအားသွင်းစေတးရှင်းစနစ်ကို သုပ်ြပမိတ်
ဆက်ိုင်ခဲ့သည်။

ေနအားလပစ်စသ်ုံး ဘကထ်ရအီားသငွ်း 
စနစသ်ပုြ်ပသေုတသနစမီကံနိး်

Showa Shell Sekiyu K.K. Ministry of Science, 
Technology and Environment

Kanchanaburi Provice, 
Pang-nga Provice

生物多様性保全と持続的利用等に
関する研究協力

1993～2000
（財） バイオインダストリー協会 科学技術開発庁 科学技術開発庁

熱帯地域に生息する生物資源を相手
国自らが収集・保全し、その資源が
持続的に利用可能となる技術について、
研究開発の支援を実施。
အပူပိုင်းဇီ၀အရင်းအြမစ်များ ပုံစံမပျက် ေရရှည်
တည်တံ့ေစရန်ှင့် သုေတသနှင့် ဖွံဖိးတိုး
တက်ေရးလုပ်ငန်းတိုကို ေဒသခံ များကိုယ်
တိုင် စီမံေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန် နည်းပညာ
ပံ့ပိုးမများ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ သည်။

ဇ၀ီအရင်းအြမစထ်နိ်းသမိ်းေရးငှ့်အသုံးချ 
နည်းပညာဆိငုရ်ာပူးတွသဲေုတသနစမီကံနိ်း

Japan Bioindustry 
Association

National Science 
and Technology 

Development Agency

National Science 
and Technology 

Development Agency

簡易操作型電子設計・生産支援
システムの開発に関する研究協力

1994～2000
（財） 国際情報化協力センター 国立電子コンピュータ研究所 トヨタモータータイランド社他

機械工業を中心とする裾野産業の高
度情報化を支援するため、各国の実
情に応じた電子設計・生産支援シス
テムの開発について、研究開発の支
援を実施。
ေဒသတွင်းိုင်ငံအသီးသီး၏လိုအပ်ချက် ှင့်
ကိုက်ညီမည့်ကွန်ပျတာအေြခြပ စက်ယ
ယားကီးများထုတ်လုပ်မှင့် ၎င်းကိုပံ့ပိုးေနေသာ
စက်မလုပ်ငန်းများ၏ R & D ဆိုင်ရာ ကများ
တိုးတက်ခိုင်မာ လာေစရန် ပံ့ပိုး ေဆာင်ရက်
ခဲ့သည်။

ကနွပ်ျတာအေြခြပ စကယ်ယားကနု်
ထတု ်လပုမ်စနစဖ်ွံဖိးတိုး တကေ်ရး

ပူးေပါင်းသ ုေတသန စမီကံနိ်း

Center of the  
International 

Cooperation for 
Computerization

National Electronics and 
Computer Technology 

Center (NECTEC)

Toyota Motors, Thailand 
and Others

簡易脱硫装置導入支援事業
1995～1997

(一財) エンジニアリング協会 工業省工場局
タイ・ユニオン・ペーパー・

パブリック社

装置が簡易で設備コストが小さく、
運転に要するユーティリティーのコス
トが小さい等の特長を有する簡易脱
硫設備を石炭焚きボイラーに導入。
ေကျာက်မီးေသွးသုံးဘွိင်လာများအတွက် အ
ဆိပ်ဓါတ်ေငွစစ်ထုတ်သည့်စနစ်မိတ်ဆက ်
တပ်ဆင်ေပးြခင်းြဖင့်ိုးရှင်းလွယ်ကူုံသာမ 
ကစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင် ေကာင်း
လက်ေတွသုပ်ြပခဲ့သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးေလာင ်စာမအှဆပိ်
ဓါတေ်ငွစစထ်တုဖ်ယရ်ှားသည့်

စနစ် သပုြ်ပစမီကံနိး်

Engineering 
Advancement 

Association of Japan

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry (MOI)

Union Paper (Thailand) 
Public Company Limited 
(Samutprakarn, suburb 

of Bangkok)

鋼材加熱炉廃熱回収モデル事業

1997～2000

(株） 神戸製鋼所 科学技術環境省 サイアム製鉄 （株）

鋼材加熱炉のエネルギー利用効率の
向上を目的として、加熱炉排ガスか
ら顕熱を回収して、燃焼用空気を予
熱するとともに加熱炉内の燃焼を適
正に制御する技術の検証を実施。
သံမဏိအရည်ကျိလုပ်ငန်းသုံးမီးသင်းဖိုကီး 
များ၏အိတ်ေဇာေငွမှအပူဓါတ်ကိုစုပ်ယူပီး 
အင်လက်အဲယားပရီဟီးတင်းအြဖစ်အကျိး 
ရှိ ထိေရာက်စွာ အသုံးချိုင်ေကာင်း သုပ ်
ြပိုင်ခဲ့သည်။

သတအရညက်ျိ လပုင်န်းသုံးမီးသင်းဖို
ထကွစ်နွ်ပစအ်ပြူပန်

လညအ်သုံးချမ စြံပစမီကံနိ်း

Kobe Steel, Ltd. Ministry of Science, 
Technology and 

Environment

Siam Iron and Steel Co., Ltd.

循環流動床ボイラ導入支援事業
1997～1999

(一財) 石炭エネルギーセンター 工業省工場局 インドラマケミカル

①多様な石炭の燃焼が可能、②高い燃
焼効率、③硫黄酸化物、窒素酸化物の
排出濃度の抑制が可能、④負荷追従性
が高い等の特長を有する循環流動床ボ
イラーを石炭利用サイトに導入。
ေကျာက်မီးေသွးအပူသုံးဓါတ်အားေပးစက်ုံ
တွင် ေကျာက်မီးေသွးအတန်းအစားမေရး
သုံး ို င် ေသာ ၊ ေလာ င် က မ်း အား ေကာ င်း
ေသာ၊ အဆိပ်ဓါတ်ေငွဖမ်းယူိုင်ေသာ၊၀န်
အား ြမင့်မားေသာအဆင့်ြမင့်ဘွိင်လာနည်း
ပညာကို သုပ်ြပမိတ်ဆက်ေပးခဲ့သည်။

ေကျာကမ်ီးေသွးသုံး အဆင့်ြမင့်ဘွိငလ်ာ
သပုြ်ပ စမီကံနိ်း

Japan Coal Energy 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Indorama Chemicals 
(Thailand) Ltd.

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称

23

CompanyProfile_NEDO_MM_(JP+MM).indb   23CompanyProfile_NEDO_MM_(JP+MM).indb   23 23/9/2563 BE   15:0423/9/2563 BE   15:04



8     タイ  ထိုင်းိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

ブリケット製造設備導入支援事業
1997～1999

(一財) 石炭エネルギーセンター 工業省工場局 タイ発電公社メモ炭鉱

脱硫効率が高い、煤麈の発生が少な
い等の特長を有する石炭ブリケット
製造設備を導入。
ကျပ်ခိုးှင့်အဆိပ်ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မနည်း 
ပီးေလာင်ကမ်းမအားေကာင်းေသာ ေကျာက်
မီးေသွးေလာင်စာေတာင့်စက်ကို မိတ်ဆက်
ေပးခဲ့သည်။

ေကျာက်မီးေသွးေလာင်စာေတာင့်
ထုတ်လုပ်မ သုပ်ြပစီမံကိန်း

Japan Coal Energy 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Electricity Generating 
Authority of Thailand, 

Mae Moh Mine

製紙工場残渣燃焼廃熱回収設備
モデル事業

1997～1999
バブコック日立 （株） 科学技術環境省 タイ・クラフト社

紙パルプ製造工程で排出される固定
廃棄物等を流動床焼却炉にて焼却さ
せ、燃焼ガスからプラント内のプロセ
ス蒸気として利用される水蒸気を回
収する技術の実証を実施。
စကစက်ုံစွန်ပစ်အနည်ဖတ်များကို ေလာင်
ကမ်းေစပိးထွက်ရှိလာေသာေရေွး ေငွကို
စက်ုံလည်ပတ်မ အတွက် ြပန်လည် အသုံး
ချိုင်ေကာင်း သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

စကစက်ုံစွမ်းအင် ေခတာသုံးစွဲမ စံြပ
စီမံ ကိန်း

Babcock-Hitachi K. K. Ministry of Science, 
Technology and 

Environment

Thai Kraft Paper 
Industry Co., Ltd.

エンジニアリング・プラスチックの
成形条件簡易設定技術に関する

研究協力

1997～1999

（財） 化学技術戦略推進機構 工業省工業振興局 BSID

SI の育成・強化を図る一環として、プ
ラスチック成形加工業における製造時
の条件設定が容易にできるシステムを
射出成形等の試験を通じて開発。

ပလပ်စတစ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ 
ေဆးသွင်းပုံေလာင်းနည်းပညာှင့် အတူ SI 
ကတွင်ကျယ်ခိုင်မာလာေစရန် ပုံ ေလာင်း
လုပ်ငန်းစ်ထိန်းချပ်မစနစ်တခုကို အတူ တကွ
ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။

ပလတ်စတစ်ပုံေလာင်း နည်းပညာ
ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းသုေတသန စီမံကိန်း

Japan High Polymer 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Bureau of Supporting 
Industries Development

地球温暖化防止廃水処理技術の
実用化に関する研究協力

1997～1999
（財） 造水促進センター 工業省工場局、科学技術研究所 チョーヘン米粉工場

食品工場から廃水に含まれる有機物
を効果的に分解・除去するとともに、
温室効果ガスであるメタンガスの回収
を行い、地球温暖化防止を図る排水
処理技術について、実規模プラントに
よる研究を通じて実用化を促進。

စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းထွက်စွန် ပစ်ေရမ ှ
ေအာ်ဂဲနစ်ဓါတ်ေပါင်းများကိုဖယ်ရှားုံ ြဖင့် 
မီသိန်းဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မကို ထိန်းချပ် တား
ဆီးိုင်ေကာင်း သုပ်ြပေဆာင်ရက် ိုင်ခဲ့
သည်။

ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် တားဆီးေရးှင့် 
စွန်ပစ် ေရစီမံခန်ခွဲမ ပူးေပါင်း 

သုေတသန စီမံကိန်း 

Water Reuse Promotion 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 
Industry, Thailand 

Institute of Scientifi c and 
Technological Research

Cho Heng Rice 
Vermicelli Fry

工業団地産業廃棄物有効利用
モデル事業

1997～1999
日本鋼管 （株）

工業省、工業団地公社 バンプー工業団地

工業団地で発生する産業廃棄物を燃
焼し、燃焼ガス顕熱から水蒸気を回
収して、工業団地のプロセス蒸気とし
て活用する技術の実証を実施。

စက်မဇုံထွက်စွန် ပစ်အမက်များကိုမီးဖျက်
ဆီးရာမှ ထွက်ရှိလာေသာ ေရေွးေငွကို ဖမ်း
ယူ၍စက်မဇုံအတွင်း ြပန်လည်အသုံးချ ိုင်
ေကာင်း သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

စက်မလုပ်ငန်းစွန်ပစ်
ပစည်းစီမံခန်ခွဲမစံြပစီမံကိန်း

NKK Corporation Ministry of Industry, 
Industrial Estate 

Authority of Thailand

Bangpoo Industrial Estate

太陽光発電系統連系システム
実証研究

1997～1999

昭和シェル石油 （株）
科学技術環境省

エネルギー開発促進局 トラン県リボン島

太陽光発電システムを小規模電力系
統へ連系させ、太陽光発電の出力変
動や太陽光発電設備のパワーコンディ
ショナが電力品質に与える影響に関
する実証研究を実施。

ေနအားလပ်စစ်ကို ဟိုက်ဘရစ်နည်းပညာ ြဖင့်
တွဲ၍အေသးစားဓါတ်အားကွန်ယက် စနစ်အသွင်
လပ်စစ်ြဖန် ြဖးိုင်ေကာင်း သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ေနအားလပ်စစ်သုံး
ဓါတ်အားလိုင်း

ကွန်ယက်စနစ် သုပ်ြပစီမံကိန်း

Showa Shell Sekiyu K.K. Ministry of Science, 
Technology and 

Environment

Libong Island, Trang 
Province

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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8     タイ  ထိုင်းိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

環境対応型工業用水循環利用
向上技術に関する研究協力

1997～1999
（財） 造水促進センター

工業省工場局、科学技術研究所

Department of Industrial 
Works, Ministry of 
Industry, Thailand 

Institute of Scientifi c and 
Technological Research

チョーヘン

食品工場から廃水に含まれる有機物
を効果的に分解・除去するとともに、
温室効果ガスであるメタンガスの回収
を行い、地球温暖化防止を図る排水
処理技術について、実規模プラントに
よる研究を通じて実用化を促進。

စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းစွန် ပစ်ေရများမ ှ
ေအာ်ဂဲနစ်ဓါတ်ေပါင်းများကို ဖယ်ရှားုံ ြဖင့်
မီသိန်းဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မကိုေလျာ့ချိုင်
ုံသာမကစွန် ပစ်ေရကိုြပန်လည်အသုံးချိုင်
သည့်အဆင့်အထိသန်စင်ိုင်ေကာင်း သုပ်
ြပိုင်ခဲ့သည်။

ပတ၀်န်းကျငထ်နိ်းသမိ်းေရးငှ့်စနွ်ပစေ်ရစမီံ
ခန်ခွေဲရးပူးေပါင်းသ ုေတသနစမီကံနိ်း

Water Re-use Promotion 
Center

Cho Heng and Others

省エネ・節水型繊維染色加工
モデル事業

1997～1999
（株） KRI 工業省産業振興局 トン・タイ・テキスタイル社

繊維産業のエネルギー消費効率化を目
指して、省エネ・節水型繊維染色加工設
備を設置し、その効果を実証。

စွမ်းအင်ှင့်ေရအရင်းအြမစ်ထိေရာက်သုံးစွဲ
မနည်းပညာသုံးေဆးဆိုးစက်များမိတ်ဆက ် 
ေပးြခင်းြဖင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းက 
တိုးတက်မကို ပံ့ပိုးကူညီိုင်ခဲ့သည်။

အထညအ်လပိေ်ဆးဆိုးပန်းိုကလ်ပုင်န်း
ဆိငု ်ရာစမွ်းအငေ်ခတာသုံးစွမဲ စြံပ

စမီကံနိ်း

KRI, Inc. Department of Industrial 
Promotion, Ministry of 

Industry

Thong Thai Textile Co., 
Ltd.

単独運転防止方法・電力品質向上
技術に関する実証研究

1997～1999

関西電力 （株）、
富士電機システムズ （株） 工業省工場局

ナコンパトム県、
ノンタブリー県

太陽光発電システムの導入普及の促
進を図ることを目的に、都市部にお
ける太陽光発電普及時に考えられる
系統上の問題点を解決する技術の開
発を実施。また、アモルファス系とバ
ルク系の太陽電池の発電特性に関す
る検討も実施。

ေနအားလပ်စစ်ကို မိြပအနီးတဝိုက်များ အထိ
တွင်ကျယ်စွာအသုံးြပလာိုင်ရန်ရည် ရယ်
လက်ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာလပ်စစ် အရာယ်
များကို ကိတင်တွက်ဆေသာ စနစ်တခုကို
ထူေထာင်ိုင်ခဲ့ပီး အေမာ်ဖတ်စ် ကဲ့သိုဆို
လာဆဲလ်များ၏ အားသာချက်များ ကိုပါ
ထည့်သွင်းစ်းစားခဲ့သည်။

ေနအားလပစ်စစ်နစအ်တငွ်းလပစ်စ်
အရာယ ်ကင်းရငှ်းေရးသေုတသန

စမီကံနိ်း

The Kansai Electric 
Power Co., Inc, 

Fuji Electric Co., Ltd.

Department of Industrial 
Promotion, Ministry of 

Industry

Nakorn Pathom, 
Nonthaburi

製糖工場におけるモラセス・バガス
エタノール製造モデル事業

1997～1999
丸紅 （株）

工業省砂糖黍砂糖委員会
事務局

タイ・ルーン・ルアン・
エネルギー社

化石燃料代替のクリーンエネルギー
としてのバイオマスエタノール普及を
促進することを目的に、砂糖の製造
工程で発生するモラセスと余剰バガ
スを原料にバイオマスエタノールを製
造する実証を実施。

ုပ် ကင်းေလာင်စာအစားထိုးဇီ၀အီသေနာ 
ကတွင်ကျယ်လာေစရန် ရည်ရယ်လက ်
သကားစက်ုံ ေဘးထွက်သကာရည်ှင့် ကံ
ကိတ်ဖတ်တိုမှ ကလင်းအင်နာဂျ ီထုတ်လုပ်
ိုင်ေကာင်းသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

သကားစက်ုေံဘးထကွ ်သကာရညမ် ှအီ
သေနာ ထတုလ်ပုြ်ခင်းနည်း

ပညာ စြံပစမီကံနိ်း

Marubeni Corporation Offi ce of Cane and 
Sugar Board, Ministry of 

Industry

Thai Roong Ruang 
Energy Co., Ltd.

マイクログリッド高度化系統連系
安定化システム実証研究 

(PV+SVG）
1997～1999

四国電力 （株） 教育省 ナレスアン大学

電力系統と連系されたマイクログリッ
ドにおいて、連系時の電圧・潮流変
動など系統への影響を抑制し、自立
運転時の需給バランスを維持した安
定供給を実現するシステムの開発お
よび実証を実施。

မိုက်ခိုဂရစ်ကွန်ယက်အတွင်းလပ်စစ် အရာယ်
ကင်းရှင်း၍မီးအားှင့်၀န်အား အတက်အ
ကျကိုထိန်းညေိမာင်းှင်ိုင်ေသာနည်းပညာ
ြဖင့်တည်ငိမ်ေသာဓါတ်အားြဖန် ြဖးမေပး
စွမ်းိုင်ေကာင်းသုေတသနြပ သုပ်ြပိုင်ခဲ့
သည်။

မိကုခ်ိဓုါတအ်ားလိငု်း ကနွယ်ကအ်ရာယ ် 
ကင်းရငှ်းေရး သပုြ်ပ သေုတသနစမီကံနိ်း

(PV+SVG）

Shikoku Electric Power 
Co., Inc.

Ministry of Education Naresuan University

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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8     タイ  ထိုင်းိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

アルミニウム工業における高性能
工業炉モデル事業

1997～1999
ロザイ工業 （株） 工業省工場局 バロパコーン社

燃料消費やCO2、NOｘ排出量の削減
を図り、タイ国内での高性能工業炉
技術の普及と環境保護を推進するこ
とを目的に、既設炉を高性能工業炉
化し、その有効性を実証。

ထိုင်းိုင်ငံအတွင်းစွမ်းအားြမင့်မီးသင်းဖိုနည်း
ပညာြပန်ပွားေရးကိုရည်ရယ်လက်စွမ်း အင်
ေလလွင့်မှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်မ အနည်း
ဆုံးမီးသင်းဖိုများအြဖစ်အဆင့် ြမင့်တင်ပုံ
နည်းပညာများကို လက်ေတွသုပ် ြပိုင်ခဲ ့
သည်။

အလမူနီယီလံပုင်န်းသုံး သတမီးသင်းဖို
နညး် ပညာ စြံပစမီကံနိ်း

Rozai Kogyo Kaisha, 
Ltd.

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Varopakorn Public 
Company, Ltd.

民生用水和物スラリー蓄熱空調
システムモデル事業

2009～2012
JFE エンジニアリング （株）

エネルギー省代替エネルギー
開発・省エネルギー局 タイ電力公社 

高層事務所ビル向けに水和物スラリー
蓄熱空調システムを導入し、空調シ
ステムの蓄熱ピークカットと負荷平準
化により省エネルギー化を実現。

အထပ်ြမင့်အေဆာက်အe ီအတွင်းေအာင်းပူ
ထိန်းညစိနစ်နည်းပညာအသုံး ြပ ြခင်းအား 
ြဖင့်ေလေအးေပးစက်များ၏၀န်ကိုထိေရာက်
စွာေလျာ့ချိုင်ပီး၀န်အားအတကဆ်ုံးအချနိ ်
များ ၏ ဒ ဏ် အား ကို ထိ ေရာ က် စွာ ြဖ တ ်
ေတာက်ိုင်ေကာင်းသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ေအာင်းပထူနိ်းညစိနစ ်စြံပစမီကံနိ်း JFE Engineering 
Corporation

Department of 
Alternative Energy 
Development and 

Effi ciency, Ministry of 
Energy

Electricity Generating 
Authority of Thailand

 (EGAT)

環境対応型高効率アーク炉モデル事業
2010～2012

スチールプランテック （株） 工業省産業振興局 UMCメタル社

タイの電気炉製鋼設備に環境対応型高
効率アーク炉を導入し原料予熱、連続
溶解、精錬および排ガス管理を行うこと
で省エネルギー化を実現。

ထိုင်းိုင်ငံအတွင်းလပ်စစ်မီးသင်းဖိုနည်း ပညာ
ြပန်ပွားေရးကို ရည်ရယ်လက် (အာ့ခ်ဖန်းေနစ်)
အရည်ကျိစက်ကိုမိတ် ဆက်ေပးြခင်းြဖင့်ပရီ
ဟီးတင်းှင့်သတ အရည်တာရှည်ခံစနစ်များ
အြပင်အိတ်ေဇာ စီမံခန်ခွဲမ၊ စွမ်းအင်ထိ ေရာက်
သုံးစွဲမတို၏ အေရးပါပုံကိုလက်ေတွသုပ်ြပ
ိုင်ခဲ့သည်။

စမွ်းအားြမင့်လပစ်စ ်မီးသင်းဖိုနည်းပညာ 
စြံပစမီကံနိ်း

JP Steel Plantech Co. Department of Industrial 
Promotion, Ministry of 

Industry

UMC Metals Ltd.

民生 （ビル） 省エネモデル事業
2011～2013

中国電力 （株）
エネルギー省代替エネルギー
開発・省エネルギー局

アマリ・ウォーターゲート・
ホテル

民生ビル施設に、インバータを活用
した搬送動力を削減する省エネルギー
技術や新エネルギーを組み合わせた
BEMSを導入することで、エネルギー
管理・運用の最適化し、ビルの省エ
ネルギー化を実現。

အေဆာက်အe ီစွမ်းအင်စီမံခန်ခွဲမ နည်းပညာ
BEMS / အင်ဗာတာှင့်စွမ်းအင် သစ်နည်းပညာ
တိုကိုတွဲဘက်၍ေကာ်မာရှယ် အေဆာက် အe ီး
အတွင်း စွမ်းအင်ေလလွင့် မများကိုြဖတ်ေတာက်
ကာအထိေရာက်ဆုံး ၀န် ေဆာင် မ ေပးို င်
ေကာင်းလက်ေတွ သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

အေဆာကအ်eီးကီး
များအတငွ်းစမွ်းအငထ်ိ
ေရာကသ်ုံးစွမဲစြံပစမီံ

ကနိ်း

Chugoku Electric Power 
Co., Inc.

Department of 
Alternative Energy 
Development and 

Effi ciency, Ministry of 
Energy

Amari Watergate Hotel

キャッサバパルプからのバイオ
エタノール製造技術実証事業

2011～2015

サッポロビール （株）、
磐田化学工業 （株） 国家イノベーション庁 EBP社

これまで繊維分を多く含むためバイ
オエタノールの原料として利用されて
いなかったキャッサバパルプの原料
利用を可能とするエタノール製造技
術を実証し、有用性を確認。

အမ င် ဓါတ် ကယ် ၀ မ ေကာင်း ေသာေဘး 
ထွက်ပီေလာပီနံေပျာ့ဖတ်မှဇီ၀အီသေနာ ထုတ်
ယူသုံးစွဲိုင်ေကာင်းှင့်ုပ်ကင်း ေလာင်စာ
အစားထိုးအြဖစ်ထိေရာက်မရှိ ေကာင်းသုပ်ြပိုင်
ခဲ့သည်။

ပေီလာပနီေံပျာဖ့တမ် ှဇ၀ီအသီေနာ
ထတုလ်ပု ်မနည်းပညာသပုြ်ပစမီကံနိ်း

Sapporo Breweries Ltd., 
IWATA Chemical Co., 

Ltd.

National Innovation 
Agency (NIA)

EBP Ethanol Co., Ltd.

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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8     タイ  ထိုင်းိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

酵素法によるバイオマスエタノール
製造技術実証事業

2011～2016

月島機械 （株）、
JFEエンジニアリング （株）

工業省砂糖黍砂糖委員会
事務局

タイ・ルーン・ルアン・
エネルギー社

バイオエタノール製造プラントで製糖
工場から副産物として大量に排出さ
れる余剰バガスを原料に、酵素をエ
タノール生産設備内にて生産する技
術等を用いて、バイオエタノールの製
造技術の有効性に係る実証を実施。

ကံကိတ်ဖတ်မှ အီသေနာထုတ်ယူမနည်းပ 
ညာှင့် လိုအပ်ေသာ အင်ဇိုင်းကို အီသေနာ 
စက်ုံ၌ပင်ြပင်ဆင်ထုတ်လုပ်ိုင်မည့်နည်း
ပညာများကို ြဖန်ေဝသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

အင်ဇိုင်းနည်းလမ်းသုံး ဇီ၀အီသေနာ
ထုတ်လုပ် မနည်းပညာသုပ်ြပစီမံကိန်း

Tsukishima Kikai Co., Ltd.,
JFE Engineering 

Corporation

Offi ce of Cane and 
Sugar Board, Ministry of 

Industry

Thai Roong Ruang 
Energy Co., Ltd.

再生・細胞医療技術および製造
インフラ最適化の研究開発

2012～2014

川崎重工業 （株）、
ディーエスピーリサーチ （株）、

大阪大学、
武庫川女子大学 商務省国際通商交渉局 チュラロンコン病院

軟骨および角膜再生を対象として、
現地ニーズを取り込んだ細胞自動培
養装置を設計・製作し、その装置の
実証を実施。

ထိုင်းိုင်ငံေဆးပညာနယ်ပယ်တွင် လိုအပ်ချက်
ြမင့်မားလက်ရှိေသာ အိုးုှင့် မျက်ကည်
လာဆဲလ်ြပန်ပွားသန်စွမ်းမဆိုင်ရာဇီ၀ဓါတု
နည်းပညာဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်စက်
ပိုင်း/နည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးမများ လုပ်ေဆာင်
ခဲ့ သည်။

ဆဲလ်ြပန်ပွားသန်စွမ်းမ ဆိုင်ရာေဆး
ပညာဖွံဖိး မသုေတသနစီမံကိန်း

Kawasaki Heavy 
Industries, Ltd., 

DSP Research, Inc., 
Osaka University, 

Mukogawa's Woman 
University

Department of Trade 
and Negotiations (DTN), 
Ministry of Commerce

Chulalongkorn Hospital

革新的通信技術を用いた内視鏡
診断支援システムの海外展開

2012～2014

パナソニックヘルスケア （株）、
緑屋電気 （株）、
九州大学、

国立成育医療研究センター 国家研究評議会 チュラロンコン病院

日本の内視鏡技術を現地ニーズに合
わせてカスタマイズし、遠隔診断を
可能にする革新的通信技術と組み合
わせることにより、精度の高い診断
が得られる内視鏡診断支援システム
の実証を実施。

အတွင်းကည့်မှန်ေြပာင်း နည်းပညာြဖင့် ေရာဂါ
ရှာေဖွြခင်း၏ ြမန်ဆန်ထိေရာက်ပုံကို လက်
ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့ပီးထိုင်းိုင်ငံေကျး လက်
ေဒသများအထိ အန်ဒိုစကုပ်ေဆး ပညာြပန်
ပွားတိုးတက်ေရးအတွက်ပံ့ပိုးိုင်ခဲ့သည်။

အနဒ်ိစုကပုေ်ရာဂါရှာေဖေွရးနည်းပညာ
ြပန်  ပွားတိုးတကေ်ရးစမီံ

ကနိ်း

Panasonic Healthcare 
Co., Ltd., 

Midoriya Electric Co., Ltd.,
Kyushu University, 

National Center for Child 
Health and Development

Offi ce of the National 
Research Council of 

Thailand (NRCT)

Chulalongkorn Hospital

人工関節・手術支援システム
構築に係る研究開発・実証

2014～2017

ナカシマメディカル （株） タイ国立科学技術開発庁
タイ国立金属材料技術研究

センター

人工膝関節を対象製品とし、人工関
節・手術支援システムの有用性を現地
において実証するとともに、現地の薬
事申請に必要なデータ取得を実施。

ဒူးဆစ်အတုသုံးစွဲမ ကတွင် ကျယ်လာေစ
ရန်ှင့်သုံးဘက်ြမင်အိုးအဆစ်ခွဲစိတ်ကုသ
မနည်းပညာဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်အ တွက်
ထိုင်းိုင်ငံေဒသဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမ သတ်မှတ်
ချက်/စည်းမျ်းှင့်အညီထိေရာက်စွာ သုေတ
သနြပေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ဒူးဆစအ်စားထိုးခွစဲတိက်သုမသုံးဘကြ်မင ်
နည်းပညာဖွံဖိးတိုး တကေ်ရးသေုနသန 

စမီကံနိ်း

Nakashima Medical Co., 
Ltd.

Thailand National 
Science and Technology 

Development Agency 
(NSTDA)

National Metal and 
Materials Technology 

Center

準天頂衛星情報利用システム

2014～2015

本田技研工業 （株）、
（株） ゼンリン、

宇宙航空研究開発機構

―

バンコク

準天頂衛星システムの利用によるサー
ビスの高度化・新サービスの創出を
目指して、タイ現地において補強信
号の精度評価等の準天頂衛星システ
ムの利用実証を実施。

ဂိလ်တုှင့် ဂိလ်တုမှေပးပို ေသာ သတင်း အချက်
အလက်နည်းပညာတွင်ကျယ်လာေစ ရန်ရည်ရ
ယ်၍ ဘန်ေကာက်မိလယ် အချက် ြပစနစ်
များတိကျမှန်ကန်ြမန်ဆန်မ၏ အေရးပါပုံကို 
လက်ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

သတင်းအချက်အလက် ဂိလ်တုစနစ်
အသုံးြပမ သုပ်ြပစီမံကိန်း

Honda Motor Co., Ltd., 
ZENRIN Co., Ltd., Japan 
Aerospace Exploration 

Agency (JAXA)

Bangkok

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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8     タイ  ထိုင်းိုင်င ံ    
事業名

စမီကံနိ်းအမည်
期間

ကာလ (FY)
事業者

တာ၀န်ခံကုမဏီ
相手国政府機関

အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း
実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

余剰バガス原料からの省エネ型
セルロース糖製造システム

実証事業

2016～2022

東レ （株）、
三井製糖 （株）、
三井物産 （株） 国家イノベーション庁 ウドンタニ県

バガスから糖液を濃縮する工程で日
本の分離膜技術を活用することで、
従来の濃縮工程と比べ消費エネルギー
を削減を図るとともに、高付加価値
品併産の有効性検証を実施。

ကံကိတ်ဖတ်ရှိ လက်ကျန်အချိရည်ကို ဂျပန်
အချိဓါတ်စစ်ထုတ်သည့်နည်းပညာသုံးုံ
ြဖင့်စွမ်းအင်မလိုဘဲတန်ဘိုး ြမင့်ေဘးထွက်
ကုန်ကမ်းထပ်မံထုတ်ယူိုင်ေကာင်းသုပ ်
ြပိုင်ခဲ့သည်။

ကံကိတ်ဖက်မှ ဆဲလူး လိုစ်သကား
ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာသုပ်ြပ 

စီမံကိန်း

Toray Industries, Inc., 
Mitsui Sugar Co., Ltd., 

Mitsui & CO., LTD.

National Innovation 
Agency (NIA)

Udon Thani

タイ王国で発生する使用済
自動車の効率的かつ適正な資源循環

システム構築

2018～2020

豊田通商 （株） 工業省、工業団地公社 グリーンメタルズ社

トレーサビリティ機能を持つ環境配慮型
解体プロセスや、自動車解体重機の導
入により解体作業効率を大幅に向上させ
使用済み自動車から効率的に有用金属
などを回収するシステムの実証を実施。

သက်တမ်းကုန်ယာ်အိုယာ်ေဟာင်းေချ 
ဖျက်ြခင်းစီမံခန် ခွဲမနည်းပညာကိုမိတ်ဆက ်
ေပးြခင်းြဖင့် ြပန်လည်အသုံးြပိုင်သည့် သတှင့်
ဆက်စပ်ပစည်းများကို ပတ်၀န်း ကျင်ညစ်ညမ်း
မမရှိဘဲထုတ်ယူိုင်ေကာင်း သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်

ယာ်အိုယာ်ေဟာင်း ေချဖျက်စနစ်
သုပ်ြပ စီမံကိန်း

TOYOTA TSUSHO 
CORPORATION

Ministry of Industry,
Industrial Estate 

Authority of Thailand

GREEN METALS
THAILAND Co., Ltd.

タイ王国バンコクにおける電気･
電子機器廃棄物の国際循環
リサイクルシステム実証事業

2019～2020

（株） アビヅ 工業省工場局 日高洋行ゲートウェイ工場

日本の高度リサイクル技術の活用により、
電気・電子機器廃棄物 （WEEE：
Waste Electrical and Electronic 
Equipment）の一貫リサイクルシステ
ムを導入。また、並行してタイ国内の
リサイクル事業の適正化に向けた制
度設計支援なども実施。

စွန်ပစ်လပ်စစ်ပစည်းစီမံခန်ခွဲမ စနစ်ှင့် နည်း
ပညာတိုကို မိတ်ဆက်ေပးြခင်းြဖင့် ေကာင်း
မွန်ေသာ စီးပွားြဖစ်လုပ်ငန်း တခု အြဖစ်အ
ေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေကာင်း သုပ်ြပိုင်
ခဲ့သည်။

စွန်ပစ်လပ်စစ်ပစည်း စီမံခန်ခွဲမ 
သုပ်ြပ စီမံ ကိန်း

ARBIZ Corporation Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Hidaka Yookoo Gateway 
Plant

9     ベトナム  ဗီယက်နမ ်    

事業名
စမီကံနိ်းအမည်

期間
ကာလ (FY)

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

相手国政府機関
အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း

実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

太陽マイクロ水力ハイブリッド
システム実証研究

1997～2001

富士電機 （株） 電力公社 ダックドア県チャン村

太陽光発電とマイクロ水力発電をハイ
ブリッド化して、お互いの短所を補う安
定電源としてのシステムを構築し、実負
荷運転を行い、システムの最適化、高
性能化および信頼性の向上を実施。

ေနအားလပ်စစ်ကို အေသးစားေရအား လပ်စစ်
ှင့်တွဲဘက်၍ စနစ်တစ်ခု၏ အားနည်းချက်ကို
အြခားစနစ်တခု၏အားသာချက်ြဖင့်ပံ့ပိုးကာဟိုက်
ဘရစ်ကွန်ယက် ြဖင့်ဓါတ်အားြဖန် ြဖးိုင်ေကာင်း
သုပ်ြပ ိုင်ခဲ့သည်။

ေနအားှင့် အေသးစား ေရအားလပ်စစ်
ဟိုက်ဘရစ်စနစ်သုပ်ြပစီမံကိန်း

Fuji Electric Co., Ltd. Electric of Vietnam Dak Doa District Trang 
Village

28

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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9     ベトナム  ဗီယက်နမ ်    

事業名
စမီကံနိ်းအမည်

期間
ကာလ (FY)

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

相手国政府機関
အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း

実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

セメント焼成プラント電力消費
削減モデル事業

1998～2001

川崎重工業 （株）
建設省、

ベトナムセメント公社 ハチエンIIセメント社

セメント製造工程において、プレヒーター
（キルンからの燃焼排ガスで原料紛体を
予熱する装置） から排出される高温の排
ガスの顕熱を排熱回収ボイラーを通じ、
蒸気として回収し、タービン発電機によ
り発電する技術を実証。

ဘိလပ်ေြမစက်ုံမီးသင်းဖိုကီးများ၏ အိတ်
ေဇာ်အပူေငွကိုစုပ်ယူ၍ ေရေွးေငွ တာဘိုင်
လည်ပတ်ေစြခင်းြဖင့်စွန်ပစ်အပူမှ လပ်စစ်
ထုတ်ယူိုင်ေကာင်းသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ဘိလပ်ေြမစက်ုံစွမ်း အင်ေခတာသုံးစွဲမ
စံြပစီမံကိန်း

Kawasaki Heavy
Industries, Ltd.

Ministry of Construction, 
Vietnam National

Cement Corporation

Ha Tien II Cement 
Company

高度選炭システム導入支援事業

2001～2004 ―

工業省、ベトナム石炭公社 クワオン選炭工場

複数のクリーン・コール・テクノロジー
を組み合せた高度選炭システムをベ
 トナムの選炭工場に導入し、当該技術
の有効性を実証。

ကလင်းကိုးလ်နည်းပညာများြဖစ်ေသာ ေကျာက်
မီးေသွးအတန်းအစားခွဲနည်း ပညာကိုမိတ်
ဆက်ေပးြခင်းြဖင့်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ေကျာက်
မီးေသွးေလာင်စာသုံးစနစ်ကို ပိုမို ေကာင်းမွန်
ေစခဲ့သည်။

ေကျာက်မီးေသွးအတန်း အစားခွဲနည်း
ပညာ သုပ် ြပစီမံကိန်း

Vietnam National Coal 
Corporation, 

Ministry of Industry

Cua Ong Coal Selecting 
Enterprise

ビール工場省エネルギー化
モデル事業

2003～2005

（株） 前川製作所 工業省、天然資源環境省
ハノイ・アルコール・ビール
会社タインホワ工場

ビール工場に、排蒸気回収再圧縮シ
ステム、高効率冷却設備、殺菌設備合
理化システムおよび排水処理メタン
回収利用設備を導入することにより、
工場で消費するエネルギーを大幅に削減
する実証を実施。

ဘီယာချက်စက်ုံတွင်း ေလလွင့်ေရေွးေငွ 
ြပန်လည်စုပ်ယူသည့်စနစ်၊ စွမ်းအားြမင့် အေအး
ခံစက်စနစ်ှင့် စွန်ပစ်ေရမှ မီသိန်း ဓါတ်ေငွ
ထုတ်ယူသည့်စနစ်များတပ်ဆင်ြခင်း ြဖင့် စွမ်း
အင်ထိေရာက်အသုံးချမကို လက် ေတွသုပ်
ြပိုင်ခဲ့သည်။

ဘီယာစက်ုံစွမ်းအင် ေခတာသုံးစွဲမ စံြပ
စီမံကိန်း

Mayekawa Mfg. Co., Ltd. Ministry of Industry, 
Ministry

of Natural Resources 
and Environment

Thanh Hoa Brewery 
Company, Hanoi Beer 

Alcohol Beverages
Corporation

産業廃棄物発電技術実証事業

2012～2017

日立造船 （株）
天然資源環境省、
ハノイ市人民委員会 ハノイ

処分場に収集される産業廃棄物を対
象に、日本国内で豊富な実績を有す
る産業廃棄物焼却炉を用いた焼却発
電技術の適用可能性を検証。

စက်မစွန်ပစ်ပစည်းများကို မီးဖျက်ဆီးုံ သာ
မက လပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ိုင် ေကာင်း
လက်ေတွသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။ 

စက်မအမက်မှ လပ်စစ် ထုတ်ယူမနည်း
ပညာ သုပ်ြပစီမံကိန်း

Hitachi Zosen
Corporation

Ministry of Natural
Resources and

Environment, Hanoi City 
People's Committee

Hanoi

国営病院における省エネ／環境改善
によるグリーンホスピタル促進事業

2014～2017

三菱電機 （株）、
三菱商事 （株）、

三菱UFJモルガン・スタン
レー証券 （株） 商工省 ホーチミン、ハノイ

高効率性能のインバーターエアコンを、
ハノイとホーチミンの国営病院に導入
し、さらに、エアコン間の連携運転技
術を開発・導入することにより、病院
全体の空調の高効率化を実現。

ဟိုင်းှင့်ဟိုချမီင်းရှိိုင်ငံပိုင်ေဆးုံကီး များ
တွင်အင်ဗာတာစနစ်ေလေအးေပးစက်ကီးများ
တပ်ဆင်ုံသာမကချတိ်ဆက် ေမာင်းှင်သည့်
ေဆာ့ဖ်ဝဲကွန်ယက်စနစ် ြဖင့်ေဆးုံတ ခုလုံး
၏ ေလေအးေပးစနစ်ကို ထိေရာက်ေစခဲ့ သည်။

ဂရင်းေဟာ်စပီတယ်
စံြပေဆးုံစီမံကိန်း

Mitsubishi Electric
Corporation, Ltd., 

Mitsubishi Corporation,  
Mitsubishi UFJ Morgan 
Stanley Securities Co., 

Ltd.

Ministry of Industry and 
Trade

 Ho Chi Minh city, Hanoi

29

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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9     ベトナム  ဗီယက်နမ ်    

事業名
စမီကံနိ်းအမည်

期間
ကာလ (FY)

事業者
တာ၀န်ခံကုမဏီ

相手国政府機関
အမိရ်ငှ်ိငုင် ံဌာနဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်း

実施場所
စမီကံနိ်းေနရာ

概要
ြခံငံသုံုးသပခ်ျက်

ベトナム版ＶーＢＥＭＳ開発による
ホテル省エネ促進実証事業

2014～2017

日比谷総合設備 （株）、
三菱UFJモルガン・スタン

レー証券 （株） 天然資源環境省 ホーチミン、ハノイ

ホテルのエネルギー消費の大半を占める
空調、給湯、照明の省エネルギー化を図
るために、BEMS、高効率蒸気ボイラー、
ヒートポンプ給湯器およびLED照明を導
入し省エネルギーの有効性を検証。

ဟိုတယ်တခုလုံး၏ ေလေအးေပးစက်စနစ ်
များေရပူစနစ်များအခဲခန်းှင့်ဘွိင်လာစနစ်
များ LED မီးေချာင်းမီးလုံးများကို အေဆာက်
အe ီးစွမ်းအင်စီမံခန်ခွဲမနည်း ပညာ (BEMS) 
ြဖင့် ထိန်းချပ်ေမာင်ှင်း ြခင်းြဖင့် စွမ်းအင ်
ေခတာသုံးစွဲမအတွက် ထိေရာက်မရှိေကာင်း
သုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ဟိုတယ်စွမ်းအင်စီမံခန်ခွဲမစနစ်သုပ်ြပ
စီမံကိန်း (ＶーＢＥＭＳ)

Hibiya Engineering, Ltd., 
Mitsubishi UFJ Morgan 

Stanley Securities
Co., Ltd.

Ministry of Natural
Resources and

Environment

 Ho Chi Minh city, Hanoi

ベトナムにおける新技術ＣＯＢを
搭載した特殊ＬＥＤ照明機器による
省エネ化及び船上作業改善事業

2016～2017

スタンレー電気（株） クアンチ省科学技術局 ニャチャン市

漁船の省エネルギー化および作業改
善を図ることを目的に、漁船に高効
率かつ高耐度特殊ＬＥＤ技術を開発・
導入し、その有効性を検証。

ငါးဖမ်းသေဘာ၏ အလင်းအားေကာင်းေစ 
ရန် ＬＥＤ အလင်းအားသုံးငါးဖမ်းနည်း ပညာကို
မိတ်ဆက်ေပးြခင်း ြဖင့်စီးပွားြဖစ်ပိုမိုတွက်
ေချကိုက်ုံသာမကစွမ်းအင်ေလာင်စာေလလွင့်
မနည်းပါးေကာင်းသုပ်ြပိုင်ခဲ့သည်။

ငါးဖမ်းသေဘာ၏စွမ်း အင်ေခတာမ
သုပ်ြပ စီမံကိန်း (ＣＯＢ+LED)

Stanley Electric Co., Ltd. Department of Science 
and Technology, Quang 

Tri Province People’s 
Committee

Nha Trang

30

 (မှတ်ချက်) တာ၀န်ခံကုမဏီ၊ အိမ်ရှင်ိုင်ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းှင့် စီမံကိန်းေနရာတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့စ် အချနိ်က အတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။
 （注） 事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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