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Papel-kaalaman – mga .au domain name 

mga .au domain name 

Pinagkakatiwalaan, may seguridad, Australyano 

Ano ang .au domain? 

Ang sistema ng .au domain name (ang .au domain) ay nag-uugnay sa mga 
gumagamit ng Internet sa buong mundo sa mga website at mga serbisyo ng email na 
nagtatapos sa .au.  

Ang .au domain name (gaya ng ‘getyour.com.au’) ay mahalagang bahagi ng sistemang 
ito. Ito ay isang digital address na tumutulong sa mga tao na mahanap ka, ang iyong 
negosyo o ang iyong organisasyon sa online. Nagsesenyas ito sa mga taong bumibisita 
sa iyong website at nagpapadala sa iyo ng mga email na mayroon kang koneksyon sa 
Australya.  

Ano ang mga benepisyo ng .au domain name? 

Sa mahigit 3.3 milyong .au domain name, ang .au domain ay isang mahalagang bahagi 
ng digital na ekonomiya at lipunan ng Australya.  

Ang .au domain ay:  

• Napatunayan (validated) at may seguridad  
o May mahihigpit na kahingian na nagtatakda kung sino ang maaaring 

magrehistro ng isang .au domain name. Ang mga detalye ng mga 
magrerehistro ay papatunayan (validated) upang matiyak na mayroon 
silang presensya sa Australya at, kung kinakailangan, isang 
nakarehistrong negosyo o organisasyon sa Australya. 

o Ang mga .au domain name ay nakakaranas ng mas mababang antas ng 
pang-aabuso sa domain kaysa sa pandaigdigang average. 
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• Pinagkakatiwalaan at maaasahan  
o Sa tuwing magta-type ka ng .au domain name sa Internet search bar o 

magpapadala ng email sa isang address na nagtatapos sa .au, ang .au 
domain ay mabilis at tumpak na nag-uugnay sa iyo sa iyong hinahanap. 

o Ang website ng mga negosyong may mga com.au domain name ay 
halos dalawang beses na mas malamang na maturingan bilang 
mapagkakatiwalaan at may seguridad kaysa sa mga negosyong may 
ibang karaniwang komersyal na domain name. 

• Australyano  
o Nakikilala ng mga gumagamit ng Internet na ang mga .au domain name 

ay Australyano. Nakakatulong ito sa mga gumagamit ng internet na 
kumonekta at suportahan ang mga negosyo at organisasyong 
Australyano kapag namimili o nakikipag-ugnayan sa online. 

o Tinutulungan ng mga lokal na .au domain name ang mga website na 
tumaas ang pagraranggo sa mga resulta sa Internet search, na 
ginagawang madaling mahanap ang iyong website ng mga gumagamit 
at kostumer ng Internet . 

Marapat ba akong magrehistro ng .au domain name?  

Para magrehistro ng isang .au domain name, kailangan mong magkaroon ng 
pinatunayang (validated) presensya sa Australya, halimbawa, katunayan na ikaw ay 
isang mamamayan o permanenteng residente ng Australya o isang organisasyong 
nakarehistro sa Australya. Ang buong kahulugan ng presensya sa Australya ay 
matatagpuan sa Seksyon 1.4 ng mga patakaran ng paglilisensya ng .au.  

Bawat uri ng .au domain name (namespace) ay mayroon ding mga partikular na 
patakaran kung sino ang maaaring magrehistro ng pangalan sa namespace.  

.au namespace Sino ang maaaring magrehistro ng namespace na ito? 

com.au / net.au Mga komersyal na entidad na nakarehistro upang 
magpatakbo ng negosyo sa Australya, kabilang ang 
mga solong mangangalakal, trust, mga inkorporadong 
asosasyon, at kompanya na karaniwang may ABN o 
ACN.  

org.au  Mga organisasyong nakarehistro bilang mga legal na 
entidad na hindi pinagkakakitaan sa Australya, kabilang 
ang mga kompanyang nilimitahan ng garantiya, mga 
inkorporadong asosasyon at mga nakarehistrong 
kawanggawa. 

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing


 

.au Domain Administration Ltd  •  www.auda.org.au 3 

id.au  Mga indibidwal na mamamayan ng Australya o 
permanenteng residente 

asn.au Mga legal na entidad na hindi pinagkakakitaan at hindi 
mga inkorporadong asosasyon. 

edu.au Mga entidad ng edukasyon o pagsasanay na kinikilala 
ng pamahalaang Australya kabilang ang mga paaralan 
para sa maliliit na bata (early childhood learning), mga 
eskuwela, mga pamantasan at mga nakarehistrong 
organisasyon ng pagsasanay.   

gov.au Isang organisasyon na itinatag bilang isang 
departamento o ahensya ng pamahalaan, isang 
entidad ng lokal na pamahalaan o iba pang tinukoy na 
lupon ng pamahalaan. 

Mga namespace ng 
Estado at Teritoryo (hal. 
act.au, nsw.au, tas.au)  

Mga nakarehistrong organisasyon na hindi 
pinagkakakitaan na kumikilos sa ngalan ng isang lokal 
na komunidad sa lokalidad na nauugnay sa pangalan 
(hal. apollobay.vic.au), o mga matataas na lupon ng 
Estado o Teritoryo. 

.au direct Mga taong may napatunayang (validated) presensya 
sa Australya.  

Ang .au direct ang pinakabagong namespace ng 
Australya at magpapahintulot sa mga tao na 
magrehistro ng pangalan nang bago ang .au (hal. 
getyour.au) sa unang pagkakataon simula 24 Marso 
2022. 

 

Ang buong listahan ng mga kahingian sa pagiging marapat ay matatagpuan sa .au 
licensing rules.  

  

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
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Paano ako makakapagrehistro ng isang .au domain? 

Para magrehistro ng .au domain name:  

• I-check ang WHOIS para makita kung available ang domain name na gusto 
mong irehistro 

• I-check ang mga patakaran sa paglilisensya ng .au para matukoy kung marapat 
kang magrehistro ng domain name na iyong pinili 

• Pumili ng auDA akreditadong tagapagtala (registrar) para irehistro ang iyong 
domain name dito. Pakitandaan na ang auDA ay hindi nagtatakda ng mga 
presyo ng domain name at iba-iba ang mga presyo sa mga tagapagtala.  

Kapag nairehistro mo na ang iyong domain name, tiyaking pinapanatili mong 
napapanahon ang mga detalye ng pagrehistro ng iyong .au domain name upang 
makatanggap ka ng impormasyon mula sa iyong tagapagtala, gaya ng mga abiso sa 
pag-renew. 

Sino ang nangangasiwa sa .au na domain?  

Pinangangasiwaan ng .au Domain Administration (auDA) ang mga patakaran para sa 
.au domain, na binuo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at konsultasyon sa 
publiko ng Australya. Ito ay isang hindi pinagkakakitaang organisasyon, na inendorso ng 
Pamahalaang Australya upang matiyak na ang .au domain ay nananatiling isang 
maaasahan, may seguridad at pinagkakatiwalaang domain name para sa lahat ng 
mga gumagamit ng Internet. Nagbibigay ito ng akreditasyon sa mga registrar, na 
nagbibigay ng mga serbisyong .au domain name sa publiko.  

Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon?  

Upang malaman ang higit pa, bisitahin ang auDA website www.auDA.org.au.  

Upang manatiling nakaagapay sa pinakabagong impormasyon tungkol sa auDA at sa 
.au domain, maging isang AuDA Associate Member www.auDA.org.au/join  
 

https://whois.auda.org.au/
https://www.auda.org.au/au-domain-names/new-au-licensing-rules
https://www.auda.org.au/accredited-registrars
http://www.auda.org.au/
http://www.auda.org.au/join

