
Bản dịch Chính sách Dự kiến 

Kết quả các Chính sách Dự Kiến được bàn thảo tại APNIC 
45 
Cuộc họp Chính Sách Mở tại APNIC 45 ở Kathmandu, Nepal đã xem xét các dự kiến sau đây. 

prop-118: Không cần chính sách cho Khu vực APNIC 

Đã không liên lạc được người viết chính sách này và đã không nộp bản dự kiến sửa đổi.  Đã có 
sự nhất trí đổi người viết để thực hiện việc nộp bản dự kiến sửa đổi. 

prop-119: Chuyển tạm thời 

Đã không liên lạc được người viết chính sách này và đã không nộp bản dự kiến sửa đổi.  Đã có 
sự nhất trí đổi người viết để thực hiện việc nộp bản dự kiến sửa đổi. 

prop-120: Kế hoạch sử dụng hết hoàn toàn nhóm 8/Sau cùng 

Phiên bản 2 của dự kiến này là để có sự đồng ý với chính sách sau khi sử dụng hết và tập hợp 
lại việc quản lý cho Nhóm 8/sau cùng (103/8) và đã không đạt được sự thống nhất. Cuộc bàn 
thảo bàn nên có sự quản lý danh sách chờ không nêu lên nhiều câu hỏi và là sự ưu tiên cho 
nhiều Thành viên mới.  Một số ủng hộ việc có một danh sách độc nhất cho tất cả các chỗ trống 
thu lại mà chỉ Thành viên mới có thể sử dụng. Chủ tịch đã trả mục này về danh sách thư từ để 
được bàn thảo thêm.  

prop-123: Sửa đổi chính sách chuyển địa chỉ 103/8 IPv4 

Dự kiến này cho phép chuyển các đại chỉ 103/8 mà không bị giới hạn bởi quy định 5 năm cho 
các sự ủy thác nộp trước ngày 14 tháng 9, 2017 đã không đạt được sự thống nhất. Mục này đã 
được trả về cho người viết để được cân nhắc thêm và để sửa đổi dự kiến trước khi nộp.  Một số 
ủng hộ việc miễn các sự chuyển M&A (Sáp nhập & Thu mua) khỏi quy định giới hạn năm năm. 

Các Liên Kết Hữu Dụng  
 Đăng ký vào danh sách thư từ bàn thảo chính sách 

- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy 

 Vào xem trang chính sách 45 của APNIC 

- https://conference.apnic.net/45/policy/call-for-proposals/  


