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APNIC 
၂၀၂၂ ခနုစ်ှ အဖ  ွဲ့ဝငန်ငှ  ်အရ ေးပါသည  ်သက်ဆ ငုသ်မူ  ေး 

စစ်တမ်ေး လဒမ်  ေး
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နည််းစနစ်



• IDI (တစ်ဦေးခ ငေ်းလ ုက် အတ မ်အနက် လူရတ ွဲ့ရမေးမမနေ်းမှုမ  ေး) စုစရုပါငေ်း ၃၇ ခုက ု န ငုင်ရံပါငေ်း 

၂၅ န ငုင်တံစ်ဝနေ်း မပြုလုပ်ခ  သည် 

• လူရတ ွဲ့ရမေးမမနေ်းမခငေ်း အမ  ေးစုက ု APNIC အဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေး သ ု  မဟတု် စ  ငေ်းဝငထ် ေးသမူ  ေးနငှ  ်

မပြုလုပ်ခ  သည်

• ရဒသအတ ငေ်း အရ ေးပါသည ် သက်ဆ ငုသ်မူ  ေးနငှ အ်တူ ရမခ က်ခုက ု လုပ်ရဆ ငခ်  သည်

• APNIC NIR အဖ  ွဲ့ဝင ်ခုနစ်ခုစလံုေးနငှ  ်ရဆ ေးရန ေးတ ုငပ်ငခ်  သည်

၂၀၂၂ ခုနစှ ်လတူတ ွေ့တြ်းမြန််းသည  ်တညတ်နရာြ ာ်း

Australia Macau Special Administrative Region of China

Bangladesh Nepal

Bhutan New Zealand

Cambodia Pakistan

China Papua New Guinea

Fiji Philippines

Hong Kong Special Administrative Region of China Republic of Korea

India Sri Lanka

Indonesia Taiwan

Japan Thailand

Kiribati Vanuatu

Malaysia Viet Nam

Mongolia

• က ေုးဗစ-်၁၉ သည ်ဝယလ် အု ေး၊ မဖန  ရ်ဝရ ေး

က ငေ်းဆကမ်  ေးနငှ  ်လပ်ုသ ေးအငအ် ေးတ ု  က  ု

ထ ခ ကုခ်  သည ်

• အငတ် နက ်လံမုခြံုရ ေးနငှ ၊် IPv6 မဖန  က် ကမ်ခငေ်းတ ု  က 

ရဖ ်မပထ ေးရသ  အဓ က အခကအ်ခ  မဖစ် ပါသည်

• အ နလ် ငုေ်း အစညေ်းအရဝေးမ  ေး၊ ရလ က င ရ် ေးမ  ေး၊ 

ညလီ ခမံ  ေးနငှ  ်အမခ ေး ရတ ွဲ့ဆံပု  မ  ေးသည ်စစ်မှန၍် 

အ ညအ်ရသ ေးရှ ရသ  ရတ ွဲ့ဆံမုှုမ  ေးက  ု

အစ ေးမထ ေုးန ငုပ်ါ

• APNIC သည ်အလ နရ်လေးစ ေး သည၊် 

ယံကုကညစ် တခ်  သည၊် ယံကုကညအ် ေးထ ေး သည၊် 

အတတပ်ည ပ ုငေ်း ကျွမ်ေးက ငမ်ှုမပည ဝ်သညဟ် ု

တစ ုကမ်တမ်တ ်ရဖ ်မပထ ေးပါသည်

• အရသေးစ ေး (ဖ ံွဲ့ ဖဖ ြုေးန ငုင်မံ  ေး) နငှ ် LDE 

(ဖ ံွဲ့ ဖဖ ြုေးမှုအနညေ်းဆံေုးန ငုင်)ံမ  ေး အငတ် နကက်  ု

သ တညူမီျှ အသံေုးမပြုခ င ရ်ှ မခငေ်း၊ ရန ငမ်  ြုေးဆကမ်  ေးအ ေး

အငတ် နကန်ငှ ပ်တသ်ကဖ်ပီေး ပည ရပေးမခငေ်းတ ု  မှ  

အရ ေးကကေီးရသ က စစမ  ေးမဖစ်သည်

လတူတ ွေ့တြ်းမြန််း ပ  ်းတနာက ်အဓိက 

ရှာတ  တတ ွေ့ ရိှခ ကြ် ာ်း

တ  ်းတန ်းည နိှုငိ််းြှုြ ာ်း



တရတ ကြ်ှုအရ နြူနာ

85%

12%

3%
လငိ်

အမ  ြုေးသ ေး အမ  ြုေးသမေီး အမခ ေး မရမပ လ ပုါ

65%

15%

19%

အသင််းဝင ်သတြှ်တခ် က ်အ င အ်တန််း

APNIC အဖ  ွဲ့ဝင် APNIC ရဒသရှ  NIR အဖ  ွဲ့ဝင် အမခ ေး အရ ေးပါသည  ်သကဆ် ငုသ်မူ  ေး

၆၁%

သည် APNIC စစ်တမ်ေးက ု

မည်သည ်အခါကမျှ 

မမဖည ်စ က်ခ  ပါ။

တေသ အတရအတ က် %

အရရှွဲ့အ ရှ ၂၆၉ ၁၇%

အ ုရှနေ်းနေီးယ ေး 

(ပစ ဖ တ်သမုဒဒ   အဝနေ်းအတ ငေ်းရှ  န ငုင်မံ  ေး)
၂၇၅ ၁၇%

အရရှွဲ့ရတ ငအ် ရှ ၄၅၄ ၂၈%

ရတ ငအ် ရှ ၄၈၆ ၃၀%

APNIC မဟုတ်ရသ  ရဒသ ၁၃၇ ၈%

စုစုတ ေါင််း ၁၆၂၁ ၁၀၀%
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အဓိက 
ရှာတ  တတ ွေ့ ရိှခ ကြ် ာ်း



6 I  APNIC ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ အဖ  ွဲ့ဝငန်ငှ  ်အရ ေးပါသည  ်သက်ဆ ငုသ်မူ  ေး စစ်တမ်ေး လဒမ်  ေး

APNIC ဝန်တ ာငြ်ှုြ ာ်းနငှ  ်အ   ွေ့ဝငြ်ှု၏ 

အရညအ်တသ ်းနငှ  ်တန် ုိ်းြ ာ်း၏

အ င သ်တြှ်တခ် ကြ် ာ်း တိ်ုးတကလ်ာသည်

လ မုခ ြုံတရ်းကိ ုအဓိကထာ်းတသာ တလ က င သ်ငတ်န််းြ ာ်းကိ ု

တိ်ုးမြ င တ် ်းမခင််း၊ အမခာ်းသြူ ာ်းနငှ  ် ူ်းတ ေါင််းတ ာငရ် ကမ်ခင််း၊ 

လ မုခ ြုံတရ်းအတ ေါ် ပခိြ််းတမခာကြ်ှုရိှမခင််း ိငုရ်ာ 

တထာကလ်ြ်ှ်းတရ်းကိ ုြျှတဝသည ် ဝန်တ ာငြ်ှုကိ ု

ထန်ိ်းသြ်ိ်းထာ်းမခင််းက APNIC ြှ ကညူ    ိ ်းတ ်းနိငုသ်ည ် 

အတကာင််း  ်ုးနည််းလြ််းြ ာ်းမ စ ်ေါသည်

ကျွြ််းက ငတ်သာ အငတ်ာနက ်

အငဂ် ငန် ယာြ ာ်းနငှ  ်အငတ်ာနက်

လ မုခ ြုံတရ်းတို  ၏ ခ ိြုံ ွေ့တ  ြှုသည ်အကက ်းြာ်း  ်ုး 

အခကအ်ခ  မ စ ်ေါသည်

ကိ်ုးဗစ-်၁၉ သည ်အ   ွေ့အစည််းြ ာ်းအတ ေါ် 

သသိာထငရှ်ာ်းစ ာ အက ိြုံ်း ကရိှ်ခ  တသာ်လည််း 

အနာဂတန်ငှ  ်တသ်က၍် ယ ကုကညစ်တိခ် ြှု 

မြင ြ်ာ်းသည်

APNIC ၏ ဝန်တ ာငြ်ှုအာ်းလ ်ုးန ်း ေါ်းကိ ု

အသ ်ုးမ ြုံမခင််း နည််း ေါ်းခ  တသာ်လည််း၊ 

၎င််းတို  အတ ေါ် တက န ်တန  မ စသ်ည်

အတမခခ    ွေ့စည််းြှုစနစန်ငှ  ်လူ  စ ြ််းအာ်းအရင််းအမြစ ်

စ ြ််းရညမ်ြ င တ်ငတ်ရ်းတို  တ င ်ရင််းနှ ်းမြ ြုံ ်နှ ြှုသည ်

တေသတ င််း အငတ်ာနက ်   ွေ့ ပ ိြုံ်းတိ်ုးတကြ်ှုအတ က ်

ဦ်းစာ်းတ ်းကဏ္ဍြ ာ်းမ စသ်ည်
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ရလေြ် ာ်း



8 I  APNIC ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ အဖ  ွဲ့ဝငန်ငှ  ်အရ ေးပါသည  ်သက်ဆ ငုသ်မူ  ေး စစ်တမ်ေး လဒမ်  ေး

9%

7%

5%

11%

9%

6%

45%

45%

34%

35%

39%

54%

၂၀၁၈

2020

2022

အလ နည်ံ သည် ညံ သည် ပံမုနှ ်ရအ က် ကက ေးရန ပံမုနှ ်အထက် ရက ငေ်းသည် ထေူးက သည်

8%

8%

5%

10%

8%

7%

43%

43%

33%

38%

40%

54%

2018

2020

2022

အလ နည်ံ သည် ညံ သည် ပံမုနှ ်ရအ က် ကက ေးရန ပံမုနှ ်အထက် ရက ငေ်းသည် ထေူးက သည်

10%

10%

7%

10%

10%

6%

39%

41%

34%

39%

39%

51%

၂၀၁၈

2020

2022

အလ နည်ံ သည် ညံ သည် ပံမုနှ ်ရအ က် ကက ေးရန ပံမုနှ ်အထက် ရက ငေ်းသည် ထေူးက သည်

ဝန်တ ာငြ်ှုြ ာ်း၏ အရညအ်တသ ်း

ဝန်တ ာငြ်ှု တန် ုိ်း

အသင််းဝင ်တန် ုိ်း

APNIC အရကက ငေ်းက  ုမခြံုငံစုဉေးစ ေးကကည လ်ျှင ်သငမ်ညက်  သ ု   

အဆင သ်တမ်တှမ်ညန်ညေ်း၊

ဝန်တ ာငြ်ှုအတ ေါ် တက န ်ြှု



၄၉%

ရသ  တံု  မပနသ်မူ  ေး က 

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး လ အုပ်ခ က ်

တိ်ုးလာသညဟ် ုဆ ပုါသည။်

၃၀%

ရသ  တံု  မပနသ်မူ  ေး က

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး လ အုပ်ခ က ်

က ဆင််းသ ာ်းသညဟ် ုဆ ပုါသည။်

48% 47%
43%

32% 31%

22%

12%

45% 46% 48%

33%
30%

23%

13%

54%
47%

35%
30% 31%

18%

10%

ခ ီေးမသ  ေးန ငုစ် မေ်း အ မမ် ှရန၍ 

အလပ်ုလပ်ုကကသမူ  ေးအ ေး 

စမီအံုပ်ခ ြုပ်မှု

ရထ ကပံ် ရ ေး

က ငေ်းဆက်

မပတရ်တ ကမ်ှုမ  ေး

ဝနရ်ဆ ငရ်ပေးခမ  ေး 

တ ေုးမမင လ် မှု

ဝနရ်ဆ ငမ်ှု သမူ  ေး၏ 

ရမျှ ်မနှေ်းခ ကမ်  ေးက  ု

စမီခံန  ခ်  မခငေ်း

ဝနထ်မေ်းမ  ေးအ ေး 

ဆ  ရဆ ငမ်ခငေ်း သ ု  မဟတု ်

ထ နေ်းသ မေ်းထ ေးမခငေ်း

ရစ ေးက က်

ဖပ ြုငဖ်ကမ်  ေးထမံ ှ

ဖ အ ေးမ  ေး တ ေုးလ မခငေ်း

က ေုးဗစ-်၁၉ ၏ အက  ြုေးဆကမ်  ေးက  ုစဉေးစ ေးသံေုးသပ်လ က ်ရအ ကပ်ါတ ု  ထ မ ှမညသ်ည အ်ရကက ငေ်းက သင အ်ဖ  ွဲ့အစညေ်းအရပေါ် အက  ြုေးဆက ်အရှ ခ  ဆံေုးလ ။

ကိ်ုးဗစ-် ၁၉ တရာဂေါ၏ အက ိြုံ်း ကြ် ာ်း



ထ ်ိတန််းအ င အ်မ စ ်သတြှ်တခ် APNIC

ဝန်တ ာငြ်ှုြ ာ်း

ကိ်ုးဗစ-်၁၉ တကကာင  ်

ဝန်တ ာငြ်ှုြ ာ်းအခ ိြုံ ွေ့၏ 

အသ ်ုးမ ြုံြှု နည််း ေါ်းခ  တသာ်လည််း

စတိတ်က န ်ြှု 

မြင ြ်ာ်းတန  မ စသ်ည်

သငအ်သံေုးမပြုခ  ဖူေးရသ APNIC ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ု စဉေးစ ေးသံေုးသပ်၍ သင အ်ရတ ွဲ့အကကြံုက ု သငမ်ညက်  သ ု  အဆင သ်တမ်တှမ်ညန်ညေ်း ပ မေ်းမျှထက် % ၊ ရက ငေ်းသည၊် ထေူးက သည။်

97%

94%
96%

94%

97% 96%
95% 95% 95%

APNIC အ နလ် ုငေ်း 

အကယဒ်မီ သငတ်နေ်း

Resource certification

(RPKI)

Routing လမ်ေးရကက ငေ်း

လံုမခံြုမှု (ROA 

ထတု်ရဝခ က်)

APNIC က ုယစ် ေးလှယ၏် 

အ နလ် ုငေ်း တငဆ်က်မှု

APNIC ညလီ ခံမ  ေး

၂၀၂၀ ၂၀၂၂



၅၀%
အငတ်ာနက ်

လ မုခ ြုံြှု

၄၂% ကျွြ််းက ငဝ်န်ထြ််းြ ာ်းအာ်း

ငာှ်းရြ််းမခင််း/ ကလ်ကထ်ာ်းရိှမခင််း

က န်ခ ာနငှ  ်စနစ ုိ်င််း ိငုရ်ာ လ ်ုငန််းတ ာငရ် ကြ်ှုြ ာ်းကို

အလိအုတလ ာက ်လ ်ုတ ာငမ်ခင််း

စနစြ် ာ်း၏ ကန်ုက စရိတြ် ာ်း၊ က န်ခ ာ 

လ ်ုငန််းတ ာငရ် ကြ်ှုြ ာ်းနငှ  ်လ မုခ ြုံြှု

အငတ်ာနက ်ြူဝေါေခ ြှတသ်ြူ ာ်း/တရာ်းဝင ်

ထန်ိ်းသြ်ိ်းသြူ ာ်း၏ အငတ်ာနကက်ိ ုနာ်းလညြ်ှု

စည််းြ ဥ််းစည််းကြ််းြ ာ်း၏ ြလိလုာ်းအ ်တသာ 

အက ိြုံ်း ကြ် ာ်းကိ ုစ ြ ခန  ်ခ  မခင််း

အငတ်ာနက ်အသ ာ်းအလာ၊ အက်ူးအတမ ာင််း ၊ peering 

(ဝန်တ ာငြ်ှုတ ်းသအူခ င််းခ င််း လ ်ုကိငုတ် ာငရ် ကြ်ှု)နငှ ်

က န်ခ ာ အစ ြ််းတို  ကိ ုစ ြ ခန  ်ခ  မခင််း

၃၅%

၃၅%၃၁%

၂၈%

၂၄%

အကက ်းြာ်း  ်ုး ြဟာဗ ျူဟာနငှ ်

လ ်ုငန််းတ ာငရ် ကြ်ှု ိငုရ်ာ အခကအ်ခ 

သင  ်အငတ် နက်ဆ ငု ်  ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး၊ ထတု်လုပ်ရပေးမှုမ  ေး သ ု  မဟုတ် လုပ်ရဆ ငရ်ပေးခ ကမ်  ေးက  ုစဉေးစ ေးသံေုးသပ်က  သင အ်ဖ  ွဲ့အစညေ်းက  ငဆ် ငုရ်န ရသ  အဓ က ဗ ျူဟ ပ ုငေ်းဆ ငု ်  

သ ု  မဟုတ် လုပ်ငနေ်းရဆ င ် ကမ်ှုဆ ငု ်  အခက်အခ  မ  ေးက ေး အဘယန်ညေ်း % အဆင  ်၁၊ ၂ သ ု  မဟုတ် ၃



APNIC က ြညက်  သို   

ကညူ တ ်းနိငုြ်ညန်ည််း။

တလ က င တ်ရ်း

၃၅%က IPv6 တ ငအ်ဆင မ်မင ်

ရလ က င ရ် ေးအပါအဝငမ်ဖစ်ရသ  

ရလ က င ရ် ေးက ု ရဖ ်မပခ  ကကသည်

လ မုခ ြုံတရ်း

၈%က တ ုက်ခ ုက်မှုမ  ေးက ု 

ရလ   ပါေးရစနည်ေး အပါအဝင ်အငတ် နက် 

လံုမခံြုရ ေး သငတ်နေ်းမ  ေးက ု ရဖ ်မပခ  ကကသည်

မ စရ် ်ြှန် တလ လာြှုြ ာ်း

၁၁%က မဖစ် ပ်မှန ်ရလ လ မှုမ  ေး၊ 

အရက ငေ်းဆံေုး အရလ အက င ဆ် ငု ်  

ဗီဒယီ ုမ  ေးနငှ  ်ဘရလ  ဂ်မ  ေးက ု 

လ ုခ ငက်ကသည်

နာ်းလညသ်တ ာတ ေါကြ်ှု

၆%က အငတ် နက်နငှ  ်ပတ်သက်ဖပီေး

အစ ုေး မ  ေးအရနနငှ  ်ပ ုရက ငေ်းရသ  

ပည ရ ေး/အသ ပည ရှ ရ ေးက ု 

ရတ ငေ်းဆ ကုကသည်

အရက ငေ်းဆံေုးကညူရီ ေးပံစုံအမဖစ် ရလ က င ရ် ေးနငှ  ်

ပည ရ ေးက  ုဆကလ်ကပံ် ပ ေုးရပေးသ  ေး န ်အဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေးက 

တခ နက ်ရဆ ေးရန ေးခ  ကကသည်



အငတ်ာနက ်   ွေ့ ပ ိြုံ်းတိ်ုးတကတ်ရ်း 

ရင််းနှ ်းမြ ြုံ ်နှ ြှုအတ က ်

ဦ်းစာ်းတ ်းြှုြ ာ်း
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အတမခခ    ွေ့စည််းြှုစနစြ် ာ်း ိငုရ်ာ ရင််းနှ ်းမြ ြုံ ်နှ ြှု

ယငေ်းတ ု  အနက ်၄၆% က ရက  ရထ ကရ်န ကခ် ံ

က နခ်  မ  ေးတ င ် ငေ်းနှေီးမမ ြုပ်နှမံှုက  ုရတ ွဲ့ မမငလ် ုကကဖပီေး 

၄၃% က ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပေးသအူခ ငေ်းခ ငေ်း

လုပ်က ငုရ်ဆ င ် ကမ်ှုက  ုဦေးစ ေးရပေးကကက  ၃၇% 

က ကက ေးရန IXP မ  ေးက  ုလ ုလ ေးကကသည်

လူ  စ ြ််းအာ်း အရင််းအမြစ၏် စ ြ််းတ ာငရ်ည်ကိ ု

တည်တ ာကြ်ှု

အဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေး၏ ၅၉% က က န ်က ်အငဂ် ငန်ယီ မ  ေးအ ေး 

နညေ်းပည ဆ ငု ်  သငတ်နေ်းမ  ေးက  ုပ ုမ ုပ ု  ခ ရပေးမှုတ င ်

 ငေ်းနှေီးမမ ြုပ်နှ ံန ်ဦေးစ ေးရပေးကကသည။် အမခ ေးသမူ  ေးအနက ်

၃၈% က APNIC တ င ်ပည သငဆ်မု  ေး သ ု  မဟတု်

အလပ်ုသငမ်  ေးက  ုခ ီေးမမ င ရ်ပေး န ်နစ်ှသကက်ကသည ်

သ ု  မဟတု ်၃၅% က မ  ြုေးဆကသ်စ် က နခ်   

အငဂ် ငန်ယီ မ  ေးအ ေး ပည သငဆ်မု  ေး ခ ီေးမမ င ရ်ပေး န ်

နစှ်သကက်ကသည်

၃၄%

၃၅%



နိဂ ု်း
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• ခက်ခ ရသ  နစ်ှနစ်ှက လအတ ငေ်း၊ ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး၏ အ ည်အရသ ေးနငှ  ်

တနဖ် ုေးတ ု  အရပေါ် အဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေးနငှ  ်အရ ေးပါရသ  သက်ဆ ငုသ်မူ  ေး၏ ရက နပ်မှု 

အလ နမ်မင မ် ေးရနဆ မဖစ်သည်

• အဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေး၏ အခက်အခ  မ  ေးသည် ပ ုမ ုရှု ပ်ရထ ေးလ ဖပီေး အခ  နန်ငှ အ်မျှ 

ရစ င က်ကည ်သ  ေး န ်လ ုအပ်မည်မဖစ်သည်

• အငတ် နက် အသံေုးမပြုရ ေး လ ုအပ်ခ က် တ ုေးလ သမဖင  ်စ မ်ေးရဆ င ်ည်နငှ  ်

လှု ငေ်းအက ယ်၏ QoS ဆ ငု ်  စီမံခန  ခ်  မှုက ု ပံ ပ ုေးရပေးန ငုစ် မ်ေးက လူမ  ေးစ  အတ က်

မပဿန မ  ေးမဖစ်ရနသည်

• ရဒသတ ငေ်း၌ ကျွမ်ေးက င ်IT (သတငေ်းအခ က်အလက် နည်ေးပည ) 

အ ငေ်းအမမစ်မ  ေး၏ ခ  ြုွဲ့တ  မှုကလည်ေး မပဿန မဖစ်ရနသည်

• ပ ုမ ုအဆင မ်မင ရ်သ  ရလ က င ရ် ေးမ  ေးအပါအဝင ်ဆက်လက် 

ရလ က င သ်  ေးမှုမ  ေးနငှ  ်မ က်န ှခ ငေ်းဆ ငု ်လက်ရတ ွဲ့ အလုပ်ရုံရဆ ေးရန ေးပ  မ  ေး 

သ ု  မဟုတ် စည်ေးရဝေးပ  မ  ေးက ု လ ုလ ေးသည်

• မ  ြုေးဆက်သစ် က န ်က် အငဂ် ငန်ယီ မ  ေး ပါ၀ငလ်  န ်ရလ က င ရ် ေးမ  ေးက ု 

တ ုေးခ  ွဲ့စီစဉမခငေ်းကလည်ေး အရထ က်အကူမပြုလ မ ်မည်မဖစ်သည်


