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သင့္ကိုယ္ပိုင ္  
အင္တာနက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင္ ့
အင္တာနက္သို႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ပါ
APNIC အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ပါကလူႀကီးမင္းလုိအပ္သည္ ့IP 

address မ်ားႏွင္ ့AS နံပါတ္မ်ားကုိရရွိပါမည္။ 

အာရ ွပစိဖိတ္ ကြန္ရက္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန



အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ ္
ေလွ်ာက္ပါ

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ]
မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ IP address မ်ားေၾကာင့္ 
အေျပာင္းအလဲျပဳရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး 
ပိုမိုစိတ္ခ်ရျခင္း

သိရွိေနျခင္း (
ဦးေဆာင္ေနသည့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ‹
လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအေကာင္း
ဆံုးေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

APNIC ၏ အသင္းဝင္မ်ားတြင ္အင္တာနက ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူမ်ား၊ 
မိုဘိုင္းလ/္cloud ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ 
တကၠသိုလ္မ်ားႏွင္ ့ကြန္ရက္ အေျခခံအေဆာက္အဦးႀကီးႀကီးမားမားရွိသည့္မည္
သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆိုပါဝင္သည္။



အသင္းဝင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ရလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 [ လူႀကီးမင္း၏ IP address မ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕ရလြယ္ကူေသာေၾကာင္ ့peering  

ႏွင့္ upstream provider မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း

 [ လူႀကီးမင္း၏ ကြန္ရက္ကိုထပ္ခါထပ္ခါ နံပါတ္သတ္မွတ္ရန ္

ႀကီးၾကပ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း

 [ အင္တာနက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင္ ့routing လံုၿခံဳေစရန္ 
အဖြဲ႔ဝင္သီးသန္႔ portal ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း

 ) ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရး၊ IPv6၊ DNS ႏွင့္ BGP ကဲ့သို႔ေသာမ်ားျပားလွေသာေခါင္း 
စဥ္မ်ားရွိသည္ ့အခမဲ ့eLearning သင္တန္းမ်ားႏွင္ ့ေစ်းေလွ်ာ့ေပးသည္ ့သင္
တန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း

 ) ကြန္ရက္လည္ပတ္ေရးနည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ 

အႀကံဥာဏ္မ်ားအတြက ္နည္းပညာဆိုင ္ရာ  
အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူႏိုင္ျခင္း

 › တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးက်င္းပသည္ ့APNIC ကြန္ဖရင့္မ်ားႏွင္ ့ပြဲမ်ားတြင ္

အျခားေသာေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းရွ ိကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင္ ့မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း

 › မူဝါဒေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ပါဝင္ျခင္းႏွင္ ့အာရွပစိဖိတ္တြင ္အင္တာနက္အရင္း
အျမစ္မ်ားကိုမည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္လဲဆိုသည္ကိုဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုးျခင္း



APNIC အဖြဲ႔ဝင္ေၾကး

အဖြဲ႔ဝင္အသစ္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ေၾကး - နမူနာ

IPv4 IPv6 ASN APNIC အဖြဲ႔ဝင္ေၾကး 
(ဩစေၾတးလ် ေဒၚလာျဖင့္ေပးေသာ 

sign-up ေၾကးအပါအဝင)္

/၂၄ (၂၅၆ addresses) /၄၈ ၁ ၁,၀၅၀ (+၅၀၀) = ၁,၅၅၀

/၂၃ (၅၁၂ addresses) /၄၈ ၁ ၁,၃၇၃ (+၅၀၀) = ၁,၈၇၃

/၂၂ (၁,၀၂၄ addresses) /၃၂ ၁ ၁,၇၉၆ (+၅၀၀) = ၂,၂၉၆

/၂၁ (၂,၀၄၈ addresses) /၃၂ ၁ ၂,၃၅၀ (+၅၀၀) = ၂,၈၅၀

သက္တမ္းတိုးေၾကးကိ ုwww.apnic.net/fees တြင ္တြက္ပါ။ 

အဖြဲ႔ဝင္အသစ္အေနျဖင္ ့လူႀကီးမင္းသည္တစ္ႀကိမ္သာေပးသြင္းရမည္s့ign-up 

ေၾကးဩစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အသင္းဝင္ေၾကးကိုေပးသြင္းရမည္။  
ထိုမွသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ကတ္ကိ ု၁၂ လတစ္ႀကိမ ္ 

သက္တမ္းတိုးရမည္ျဖစ္ၿပီးသက္တမ္းတိုးေၾကးကိုစုစုေပါင္း IP holding မ်ားအေပၚမူတည္၍ 

တြက္ခ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ နမူနာတြက္ျပထားပါသည္-

IP address ဆိုတာဘာလဲ။ 
Internet Protocol (IP) address 
ဆိုသည္မွာစက္မ်ားသည ္
အင္တာနက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင ္
မည္သည့္စက္ဟုသိႏိုင္သည္ ့တစ္ကမာၻလံုး 
ဆိုင္ရာသီးျခားနံပါတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး 32 bits ရွည္သည္ ့IPv4 ႏွင့္  
128 bits ရွည္သည္ ့IPv6 တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

AS နံပါတ္ဆိုတာဘာလဲ။  
တစ္စံုတစ္ခုေသာ Autonomous 
System (AS) ကိုသတ္မွတ္သည္ ့
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သီးျခားနံပါတ္တစ္ခ ု
ျဖစ္သည္။ AS တစ္ခုသည ္တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး 
ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသည္ ့
routing မူဝါဒေအာက္တြင ္တစ္ခ ု
သို႔မဟုတ ္တစ္ခုထက္ပိုေသာ ကြန္ရက ္
ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ လည္ပတ္သည့္ 
တစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခု ထက္ 
ပိုေသာခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ ့IP prefixes 
အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

လူႀကီးမင္းလက္ခံရရွိမည္ ့IP address ေနရာပမာဏသည ္၁၂ လအတြက ္ျပသသည္ ့လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင ္မူတည္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင ္တည္ရွိသည္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္အခေၾကးေငြမ်ားအားလံုးတြင္ ၅၀% ေလွ်ာ့ေစ်းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 



APNIC မွသင္၏ကုိယ္ပိုင ္IP address မ်ားႏွင္ ့AS 

နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကြန္ရက္ ရရွိႏိုင္မႈ၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ႏုိင္မႈႏွင့္  
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားမႈတြင ္အလုပ္လုပ္ရက ္၁၀ ရက္အထ ိၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း

ေငြေပးေခ်ျခင္း

ၿပီးေျမာက္ျခင္း

ခ်က္ခ်င္းပဲေလွ်ာက္လိုက္ပါ
www.apnic.net/apply



APNIC သည ္IP address မ်ားႏွင္ ့AS နံပါတ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင္ ့
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက ္တာဝန္ရွိသည္ ့အာရ ွပစိဖိတ္အတြက ္

ေဒသဆိုင္ရာအင္တာနက ္မွတ္ပံုတင္ဌာနျဖစ္သည္။ APNIC 

သည္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲအသင္း 
ဝင္အေျချပဳလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဖုန္း၊ Skype သို႔မဟုတ ္live chat မွတစ္ဆင္ ့
တနလၤာေန႔မ ွေသာၾကာေန႔အတြင္းမနက ္၉ နာရီမ ွည ၉ နာရ ီ

(UTC +10) တြင ္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

ဖုန္း +၆၁ ၇ ၃၈၅၈ ၃၁၈၈
Skype apnic-helpdesk

VoIP helpdesk@voip.apnic.net

Chat www.apnic.net/helpdesk

Email helpdesk@apnic.net

ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ဖုန္းေျပာ၍ အကူအညီယူျခင္းကိုဘဟာဆာအင္ဒိုနီး
ရွား၊ ဘဟာဆာမေလးရွား၊ ဘဂၤလီ၊ ကန္တိုနီ၊ အဂၤလိပ္၊ ဖိလစ္ပိုင ္(တာဂါေလာ)့၊ 
ဟင္ဒီ၊ ဂ်ပန္၊ မေလး၊ မန္ဒရင္း၊ စင္ဟာလီ၊ တမီးလ္ႏွင္ ့တီလူဂူဘာသာစကားတုိ႔ျဖင္ ့
ရပါသည္။ 

APNIC fees subject to change without notice December 2015  Printed on Recycled Paper


