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ទាក់ទងនឹ្ងត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិស 

September 2017  

ធៅង្ងៃ ទី 16 ខែ ្នូ ឆ្ន ំ 2016 រដ្ឋា ភិបាលរដ្ា NSW បាន្ដ្ឋក់ធច្ញនូ្វការផ្លា ស់បតូរនានាបខន្ែម្ធទៀរចំ្ធ ោះបញ្ជ ីត្រី
ច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅរដ្ា NSW ខដ្លជាខននកង្ន្វ ិ្ ីសាស្តសតសីុច្ង្វវ ក់មួ្យចំ្ធ ោះការត្រប់ត្រងត្រីលម្អធៅទូទំាងត្បធទស
អូស្តសាត លី។ បច្ចុបបន្នធន្ោះបញ្ជ ីត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅរដ្ា NSW  រមួ្បញ្ចូ លនូ្វការចុ្ោះបញ្ជ ីបខន្ែម្ចំ្នួ្ន្  65  ខដ្លត្រូវ
បាន្យល់ត្ពម្កត្មិ្រថ្នន ក់ជារិថ្នជាត្បធភទត្រីខដ្លមាន្សកាត នុ្ពលហានិ្ភ័យែពស់។ 
____________________________________________________________________________________ 

 

ធេរុអវីបាន្មាន្ការផ្លា ស់បតូរចំ្ធ ោះ
បញ្ជ ីត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិស? 

ធដ្ឋយមាន្ការពិធត្រោះធោបល់ជាមួ្យរំណាងនានា
របស់ឧសាេកម្មត្រីលម្អធៅកនុងឆ្ន ំ 2006 រដ្ឋា ភិបាល
អូស្តសាត លីទំាងអស់ បាន្បធងកើរនូ្វយុទាសាស្តសតជារិមួ្យ
ធៅថ្ន ‘វ ិ្ ីសាស្តសតជាយុទាសាស្តសតចំ្ធ ោះការត្រប់ត្រង
ត្រីលម្អធៅកនុងត្បធទសអូស្តសាត លី ’។ យុទាសាស្តសតជារិ 
រមួ្មាន្អនុ្សាសន៏្ចំ្នួ្ន្ត្បំាពីរសត្មាប់ការត្រប់ត្រង
ត្រីលម្អធៅកនុងត្បធទសអូស្តសាត លី ធដ្ឋយរមួ្មាន្ ការ
បធងកើរនូ្វបញ្ជ ីត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសខដ្លបាន្យល់ត្ពម្
កត្មិ្រថ្នន ក់ជារិមួ្យ។  

ត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសមាន្ច្រកឹលកខណៈខដ្លមាន្សកាត នុ្
ពលធ្វើឱ្យធកើរមាន្ ឬចូ្លរមួ្ចំ្ខណកដ្ល់ការមាន្សរវ
ច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅកនុងទឹក ឬការរកីរាលដ្ឋលជម្ៃឺនានា 
ខដ្លជោះឥទាិពលធៅធលើជីវច្ត្ម្រោះ្ម្មជារិ និ្ង្ន្ធាន្
ជលនលនានា។ ត្រីទឹកសាបវឌ័ីរឡូច្ 
(Weatherloach) និ្ងត្រីលាបភី (Tilapia ) រឺជា

ឧទាេរណ៍ពីរង្ន្ត្បធភទពូជត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសខដ្ល
ធៅធពលខដ្លបាន្ត្ពខលង ត្រូវបាន្ធរដឹ្ងថ្នមាន្នល
ប ោះ ល់ធៅធលើត្បព័ន្ាជលនល្ម្មជារិធៅកនុងទឹក។ 
យុទាសាស្តសតជារិមាន្ធរលបំណងធដ្ើម្បីការ់បន្ែយ
ការធកើរមាន្នូ្វការឈ្លា ន្ ន្ដូ្ច្រន ធន្ោះធៅកនុងធពល 
អនាររ។ 

បញ្ជ ីទំាងស្សរងង្ន្ត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅរដ្ា NSW  
ត្រូវបាន្បង្វា ញជូន្ធៅកនុងកូន្ធសៀវធៅព័រ៌មាន្
ធន្ោះ។ សូម្ករ់សមាា ល់ថ្នរយៈធពលនតល់ធោបល់
ត្បំាមួ្យខែសត្មាប់ការបខន្ែម្នានា ចំ្ធ ោះបញ្ជ ីធន្ោះ 

–  បាន្បង្វា ញធដ្ឋយសញ្ញា  (*) និ្ងរូសរធំលច្
សមាា ល់ធៅកនុង ត្បធភទសរធសរដិ្រ ធៅធលើពណ៌
ទឹកត្កូច្ – ខដ្លបាន្ចាប់ធនតើម្ធៅង្ងៃ ទី 1 ខែ មិ្នា 
ឆ្ន ំ 2017។ រយៈធពលនតល់ធោបល់បញ្ច ប់ធៅង្ងៃ ទី 
1 ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 2017 ធេើយការអនុ្វរតន៍្ធៅតាម្
ច្ាប់សត្មាប់ត្បធភទពូជត្រីងមីខដ្លបាន្ចុ្ោះកនុងបញ្ជ ី
នឹ្ងត្រូវអនុ្វរតចាប់ពីកាលបរធិច្េទធន្ោះរធៅ។ ការ
អនុ្វរតន៍្ធៅតាម្ច្ាប់ជាមួ្យនឹ្ងត្បធភទពូជត្រី

http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
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ធនេងធទៀរបាន្កំណរ់ជាចំាបាច់្រចួ្ម្កធេើយ
ធដ្ឋយច្ាប់។  

ធរើមាន្បទបញ្ារតិអវីែាោះខដ្លត្រូវ 
អនុ្វរតចំ្ធ ោះត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសខដ្ល
បាន្ចុ្ោះបញ្ជ ីងមី?  

ត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសខដ្លបាន្ចុ្ោះធៅកនុងបញ្ជ ីទំាងអស់
ដូ្ច្ខដ្លែាឹម្សារបាន្ហាម្ឃារ់ធៅកនុង បញ្ជ ីឯក
សារបខន្ែម្ 2  ង្ន្ច្ាប់សន្តិសុែជីវច្ត្ម្រោះ ឆ្ន ំ 2015 

បាន្ហាម្ឃារ់សត្មាប់ការលក់ និ្ងការមាន្ជាកម្ម
សិទាិត្បធភទត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសទំាងធន្ោះ។  បខន្ែម្ពីធន្ោះ
ធទៀរត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសខដ្លបាន្ចុ្ោះបញ្ជ ីធៅកនុងខននក 2 
បញ្ជ ីឯកសារបខន្ែម្ 1 ង្ន្និ្យ័រកម្មសន្តិសុែជីវច្ត្ម្រោះ
ឆ្ន ំ 2017 រឺអាស្ស័យធៅតាម្ការជូន្ដំ្ណឹង ធេើយមិ្ន្
ត្រូវបាន្ជាប់ ក់ព័ន្ាជាមួ្យធទ។ ការអនុ្វរតន៍្ធៅតាម្
ច្ាប់ជាមួ្យនឹ្ងបញ្ជ ីត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅរដ្ា  NSW រឺ
ជាការចំាបាច់្រត្ម្ូវធដ្ឋយច្ាប់។ 

ធរើែ្ុំរួរធ្វើអវីែាោះជាមួ្យត្រីច្ង្ត្ងមាន្
ពិសណាមួ្យខដ្លែ្ុំមាន្? 

មាន្ពូជត្រីលម្អមួ្យចំ្នួ្ន្ខដ្លពីមុ្ន្ម្កត្រូវបាន្ធរធ្វើ
 ណិជជកម្មធដ្ឋយឧសាេកម្មជលវបបដ្ឋា ន្ ធដ្ឋយអនក
ស្សឡាញ់ជលវបបដ្ឋា ន្ ឬអនកមាន្ទមាា ប់ចូ្លចិ្រតជល
វបបដ្ឋា ន្ ខដ្លឥឡូវធន្ោះត្រូវបាន្ហាម្ឃារ់ពីការត្រូវ
បាន្លក់ និ្ង/ឬ កំពុងមាន្ជាកម្មសិទារបស់អនក។  

ធទាោះបីោ ងណាក៍ធដ្ឋយ NSW DPI កំពុងខរនតល់រយៈ
ធពលនតល់ធោបល់ត្បំាមួ្យខែ ខដ្លបាន្ចាប់ធនតើម្ធៅ 
ង្ងៃ ទី 1 ខែ មិ្នា ឆ្ន ំ 2017 ធដ្ើម្បីនតល់ធពលសត្មាប់ស
មាា រៈនតល់ធោបល់នានា ខដ្លនឹ្ងត្រូវបាន្ខច្កចាយ 
និ្ងធដ្ើម្បីឱ្យមាច ស់ត្រីលម្អអនុ្វរតធៅតាម្ច្ាប់ជាមួ្យ
នឹ្ងការបខន្ែម្នានាចំ្ធ ោះបញ្ជ ីត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅរដ្ា 
NSW ។  

កំណរ់សមាា ល់៖ រយៈធពលពិធត្រោះធោបល់រឺសត្មាប់
ការចុ្ោះបញ្ជ ីងមីខរប ុធណាណ ោះ ខដ្លបាន្បង្វា ញធដ្ឋយ
សញ្ញា  (*) និ្ងបាន្រូសរធំលច្សមាា ល់ជា ត្បធភទ 

សរធសរដិ្រ ធៅធលើង្នៃ ពណ៌ទឹកត្កូច្ ធៅកនុងតារាង
ធៅកនុងកូន្ធសៀវធៅព័រ៌មាន្ធន្ោះ។  

រយៈធពលពិធត្រោះធោបល់បញ្ច ប់ធៅ ង្ងៃ ទី1 ខែ កញ្ញា  
ឆ្ន ំ 2017 ធេើយការអនុ្វរតន៍្ធៅតាម្ច្ាប់សត្មាប់ 
បណាត ពូជត្រីខដ្លបាន្ចុ្ោះបញ្ជ ីងមីនឹ្ងត្រវូបាន្អនុ្វរតចាប់
ពីកាលបរធិច្េទធន្ោះរធៅ។ 
 

មាច ស់ត្រីលម្អទំាងឡាយរត្ម្ូវឱ្យបំផ្លា ញធចាលត្រីច្ង្ត្ង
មាន្ពិសណាមួ្យ ធដ្ឋយធត្បើត្បាស់នូ្វវ ិ្ ីសាស្តសត
ម្នុ្សេ្ម៌្ ខដ្លបាន្ខណនំាធដ្ឋយសាខាសុែុមាល
ភាព និ្ងសន្តិសុែជីវច្ត្ម្រោះសរវង្ន្ NSW DPI ។ វ ិ្ ីសា
ស្តសតនានាខដ្លបាន្យល់ត្ពម្រឺមាន្ការវាយធ្វើ
ឱ្យស្សឡំាងកំាង និ្ងការត្របកប់ធដ្ឋយទឹកកក។ សូម្
ធម្ើល សុែុមាលភាពត្រី ធៅឯ
សត្មាប់បាន្ព័រ៌មាន្បខន្ែម្ធទៀរ។ បនាៃ ប់ម្កត្រីច្ង្ត្ង
មាន្ពិសត្រូវបំផ្លា ញធចាលធដ្ឋយកប់ធចាលឱ្យឆ្ៃ យពី
ត្បភពទឹក ឬកប់ធៅកនុងខននកធបាោះបង់ធចាលមួ្យខដ្ល
ធានាសុវរែិភាព។  

កំណរ់សមាា ល់៖ ការត្ពខលងត្រីទំាងធន្ោះចូ្លធៅកនុង 
បណាត ញនាូវទឹករឺជាការែុសច្ាប់ និ្ងបធងកើរជាហានិ្
ភ័យសំខាន់្មួ្យចំ្ធ ោះបរសិាែ ន្ ឬចំ្ធ ោះពូជត្រី
កំធណើ រនានា។ 

ត្រីលាបភី, Oreochromis mossambicus (របូងរ៖ Qld DAF) 

បញ្ជ ីត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅរដ្ា NSW 
(ែាឹម្សារបាន្ហាម្ឃារ់) 

ពូជត្រីនានា ធឈ្លម ោះទូធៅ 

Acestrorhynchus microlepis (អម្បូរ
Acestrorhynchidae) 

  

http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
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Acipenser baerii subsp. Baerii (អម្បូរ
Acipenseridae)* 

ត្រីធសៃើរយិន្សីុធប
រ(ីSiberian sturgeon) 

Acipenser baerii subsp. Baicalensis (អម្បូរ
Acipenseridae ) 

ត្រីធសៃើរយិន្ធបកាល
(Baikal sturgeon) 

Acipenser brevirostrum (អម្បូរ Acipenseridae ) ត្រីធសៃើរយិន្ត្ច្មុ្ោះ
ែាី(Shortnose 

sturgeon) 

Acipenser dabryanus (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ោ ង
ធេេ(Yangtze 

sturgeon) 

Acipenser fulvescens (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្បឹង(Lake 

sturgeon) 

Acipenser gueldenstaedtii (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្រ  ុ
សេុី(Russian 

sturgeon) 

Acipenser medirostris (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ពណ៌
ង្បរង (Green 

sturgeon) 

Acipenser mikadoi (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្សាខាលីន្
(Sakhalin sturgeon) 

Acipenser multiscutatus (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ជប ុន្ 
(Japanese sturgeon) 

Acipenser naccarii (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ធអធត្ទៀទិក
(Adriatic sturgeon) 

Acipenser nudiventris (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ហ្វេវីងបា 
ខបល (Fringebarbel 

sturgeon) 

Acipenser oxyrinchus subsp. Desotoi 
(Acipenseridae family) 

ត្រីធសៃើរយិន្ឈូងស
មុ្ត្ទ (Gulf sturgeon) 

Acipenser oxyrinchus subsp. Oxyrinchus 
(Acipenseridae family)* 

Atlantic sturgeon 

Acipenser persicus (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ភ័រធសៀន្
(Persian sturgeon) 

Acipenser ruthenus (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើធលរ (Sterlet) 

Acipenser schrenckii (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ធអម័្រ
(Amur sturgeon) 

Acipenser sinensis (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ចិ្ន្
(Chinese sturgeon) 

Acipenser stellatus (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្សាត
រ(ីStarry sturgeon) 

Acipenser sturio (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្អឺរ  បុ
(European sturgeon) 

Acipenser transmontanus (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីធសៃើរយិន្ពណ៌ស
(White sturgeon) 

Alfaro amazonus (អម្បូរ Poeciliidae)* Alfaro amazonus 

(អម្បូរ Poeciliidae) 

ពូជត្រីនានា ធឈ្លម ោះទូធៅ 

Alfaro cultratus (អម្បូរ Poeciliidae) ត្រីទឹកសាបមុ្ែកំាបិរ 
(Knife-edged 

livebearer) 

Alfaro huberi (អម្បូរ Poeciliidae)   

Allomogurnda nesolepis (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីេាូដ្េាីងមាន្ធ ោះ
ពណ៌ធលឿង 
(Yellowbelly 

gudgeon) 

Ameiurus brunneus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រី Snail bullhead 

Ameiurus catus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងពណ៌ស (White 

catfish) 

Ameiurus melas (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីទឹកសាបអាធម្រកិ
ពណ៌ធមម  (Black 

bullhead) 

Ameiurus natalis (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងទឹកសាបអាធម្រ ិ
កពណ៌ធលឿង (Yellow 

bullhead) 

Ameiurus nebulosus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីប ុលធេដ្ពណ៌
ធតាន រ (Brown 

bullhead) 

Ameiurus platycephalus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីប ុលធេដ្សំខប រ 
(Flat bullhead) 

Ameiurus serracanthus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីប ុលធេដ្មាន្ចុ្ច្ៗ 
(Spotted bullhead) 

Amia calva (អម្បូរ Amiidae) ត្រីប ូេវិន្ (Bowfin) 

Anabas cobojius (អម្បូរ Anabantidae) ត្រីធភើច្ខាា មី្ងហាក សីុ
ទិច្ (Gangetic 

climbing perch) 

Anabas testudineus (អម្បូរ Anabantidae) ត្រីធភើច្ខែាមី្ង
(Climbing perch) 

Anaspidoglanis macrostoma (អម្បូរ Bagridae) ត្រីឆ្ា ំងត្ច្មុ្ោះសំខប រ
(Flatnose catfish) 

Apeltes quadracus (អម្បូរ Gasterosteidae) ត្រីច្ង្វវ ធពត្ជរាងបួន្
ច្ងអុលង្ដ្ (Four spined 

stickleback) 

Aristichthys nobilis (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីរល់រាងំកាល្ំ 
(Bighead carp) 

Astyanacinus moorii (អម្បូរ Characidae)*  

Astyanax aeneus (អម្បូរ Characidae) ត្រីធរត្តាធបន្ឌីដ្ 
(Banded tetra) 

Astyanax fasciatus (អម្បូរ Characidae) ត្រីអាស្ីោ ធណេា
ធបន្ឌីដ្ (Banded 

Astyanax) 

Atractosteus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់ធលើក
ខលងខរ A.spatula) (អម្បូរ Lepisosteidae) 

ត្រីហាា អាធម្រកិ/ត្រីហាា
អាមួ្រ (American 

gar/Armoured gar) 
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Bagrus ubangensis (អម្បូរ Bagridae) ត្រីឆ្ា ំងត្ច្មុ្ោះ្ំសំខប រ
អ ូបាន្េាី (Ubangi 

shovelnose catfish) 

Barbodes hexagonolepis (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីមា ធសៀទង់ខដ្ង
(Copper mahseer) 

Belonesox belizanus (អម្បូរ Poeciliidae) ត្រីធផ្លៃ ងផ្លយា/ត្រី
កាលសំណរផ្លយា 
(Pike minnow/Pike 

killifish) 

Boulengerella cuvieri (អម្បូរ Ctenoluciidae)* Bicuda, Pirapucu 

Boulengerella lucius (អម្បូរ Ctenoluciidae)* Golden Pike-
characin, Pirapoco 

Boulengerella xyrekes (អម្បូរ Ctenoluciidae)* Pirapoco 

Boulengerochromis microlepis (អម្បូរ Cichlidae) ត្រីសីុច្លីដ្យកេ/ត្រី
ត្រីសីុច្លីដ្យកេ/ត្រី
សីុច្លីដ្មាន្ធ ោះ
ពណ៌ធលឿង (Giant 

cichlid/Yellow belly 
cichlid) 

Catla catla (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីធែរឡា (Catla) 

Catlocarpio siamensis (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីធឆ្ត ក (Giant barb) 

អម្បូរ Centrarchidae   

Centropomus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ
Centropomidae) 

Snook 

Chaca bankanensis (អម្បូរ Chacidae) ត្រីអខណត រ (Angler 

catfish) 

Chaca burmensis (អម្បូរ Chacidae) អម្បូរត្រីអង្វក ម្ភូមា 
(Burmensis 

frogmouth catfish) 

Chaca chaca (អម្បូរ Chacidae) ត្រីឆ្ា ំងកាលបួន្ត្ជរង
(Squarehead catfish) 

Channa spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Channidae) 

ត្រីកាលពស់ (Snake 

head) 

Cirrhinus cirrhosis (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីត្មី្ហាា ល់ (Mrigal) 

Clarias spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Clariidae) 

ត្រីអខណត ង (Walking 

catfish) 

Colossoma spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Characidae) 

  

Ctenobrycon hauxwellianus (អម្បូរ 
Characidae)* 

Mojara, Lambari 

Ctenobrycon multiradiatus (អម្បូរ 
Characidae)* 

 

Ctenopharyngodon idella (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីរល់រាងំធមម  
(Grass carp) 

Ctenopoma argentoventer (អម្បូរ Anabantidae) ត្រី ctenopoma មាន្
ធ ោះពណ៌ទឹកត្បាក់ 
(Silverbelly 
ctenopoma) 

ពូជត្រីនានា ធឈ្លម ោះទូធៅ 

Ctenopoma kingsleyae (អម្បូរ Anabantidae) ត្រី Tailspot 

ctenopoma (Tailspot 

ctenopoma) 

Ctenopoma multispine (អម្បូរ Anabantidae) ត្រី Manyspined 

ctenopoma 
(Manyspined 

ctenopoma) 

Ctenopoma muriei (អម្បូរ Anabantidae) ត្រី Ocellated labyrinth 

fish (Ocellated 

labyrinth fish) 

Ctenopoma nigropannosum (អម្បូរ 
Anabantidae) 

ត្រី Twospot climbing 

perch (Twospot  

climbing perch) 

Ctenopoma ocellatum (អម្បូរ Anabantidae) ត្រី Eyespot 

ctenopoma (Eyespot 

ctenopoma) 

Ctenopoma weeksii (អម្បូរ Anabantidae) ត្រី Mottled 

ctenopoma (Mottled 
ctenopoma) 

Culaea inconstans (អម្បូរ Gasterosteidae)   

Dormitator latifrons (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីធារ់សាីបភ័របា សីុ
ភិក (Pacific fat 

sleeper) 

Dormitator lebretonis (អម្បូរ Eleotridae)   

Dormitator maculatus (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីសាីបភ័របា សីុភិក 
(Pacific sleeper) 

Elassoma spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) ត្រីត្ពោះអាទិរយភីេាមី្ 
(Pygmy sunfish) 

Electrophorus electricus (អម្បូរ Gymnotidae) ត្រីែចឹងអរាិសនី្ 
(Electric eel) 

Eleotris amblyopsis (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីសាីបភ័រមាន្ថ្នព ល់
ទំេំ្ំមាន្បនាា ត្ច្ូង 
(Large scaled spiny 

cheek sleeper) 

Eleotris andamensis (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris annobonensis (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris aquadulcis (អម្បូរ Eleotridae)* ត្រីេាីដ្យិន្ទឹកសាបរា
មូ្ (Ramu 

Freshwater 
Gudgeon) 

Eleotris balia (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris brachyurus (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris daganensis (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris fasciatus (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris feai (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris lutea (អម្បូរ Eleotridae)* ត្រីសាីបភ័រលូ្ី (Lutea 

Sleeper) 
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Eleotris macrocephala (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris macrolepis (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris mauritianus (អម្បូរ Eleotridae)* ត្រីសាីបភ័រកាល
ទូលាយ (Widehead 

Sleeper) 

Eleotris melanura (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris oxycephala (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris pellegrini (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris perniger (អម្បូរ Eleotridae)* ត្រីសាីបភ័រមាន្ថ្នព ល់
ទំេំរូច្មាន្បនាា ត្ច្ងូ 
(Smallscaled 

Spinycheek 
Sleeper) 

Eleotris picta (អម្បូរ Eleotridae)* ត្រីសាីបភ័រសពរ្ីរ 
(Spotted Sleeper) 

Eleotris pisonis (អម្បូរ Eleotridae)* ត្រីសាីបភ័រមាន្ថ្នព ល់
បនាា ត្ច្ូង 
(Spinycheek 

Sleeper) 

Eleotris pseudacanthopomus (អម្បូរ 
Eleotridae)* 

 

Eleotris sandwicensis(អម្បូរ Eleotridae) ត្រីសាីបភ័រសិន្វចិ្អាយ
ឡិន្ (Sandwich 

Island sleeper) 

Eleotris senegalensis (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris soaresi (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris tecta (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris tubularis (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris vittata (អម្បូរ Eleotridae)*  

Eleotris vomerodentata (អម្បូរ Eleotridae)*  

Erpetoichthys calabaricus ត្រីរដី្េវីស (Reedfish) 

Erythrinus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Erythinidae) 

  

Esox spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Esocidae) 

ត្រីផ្លយ (Pike) 

Gambusia spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់ធលើកខលង
ខរ G. holbrooki) (អម្បូរ Poeciliidae) 

ត្រីម្ ូស (Mosquitofish) 

Gobiomorphus gobioides (អម្បូរ Eleotridae ) ត្រីប ូលីយកេ (Giant 

bully) 

Gobiomorphus huttoni (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីប ូលីធរដ្េវីន្ 
(Redfin bully) 

Gobiomorus dormitory (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីសាីបភ័រមារ់្ំ 
(Bigmouth sleeper) 

Gobiomorus maculatus (អម្បូរ Eleotridae)   
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Gymnarchus niloticus (អម្បូរ Gymnarchidae) ត្រីអាបា អាបា (Aba 

aba) 

Helicophagus leptorhynchus (Pangasiidae 
family) 

  

Helicophagus waandersii (អម្បូរ Pangasiidae)   

Hemichromis fasciatus (អម្បូរ Cichlidae) ត្រី។អលង្វក បាន្ធដ្ទ 
(Banded jewelfish) 

Hepsetus odoe (អម្បូរ Hepsetidae) ត្រីផ្លយាអាត្ពិច្ 
(African pike) 

Heterandria bimaculata (អម្បូរ Poeciliidae) ត្រី Twospot 

livebearer (Twospot 
livebearer) 

Heteropneustes fossilis (អម្បូរ 
Heteropneustidae) 

ត្រីឆ្ា ំងមាន្ត្ទនិ្ច្ទិច្ 
(Stinging catfish) 

Himantura kittipongi (អម្បូរ Dasyatidae)   

Himantura krempfi (អម្បូរ Dasyatidae) ត្រី Marbled 

freshwater whip ray 
(Marbled freshwater 

whip ray) 

Himantura oxyrhyncha (អម្បូរ Dasyatidae) ត្រី Marbled whipray 
(Marbled whipray) 

Hoplerythrinus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) 

(អម្បូរ Erythinidae) 

ត្រីធអមី្រា (Aimira) 

Hoplias spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Erythinidae) 

ត្រីត្តាេីុរា (Trahira) 

Huso huso (អម្បូរ Acipenseridae) ត្រីប ីលហាា  (Beluga) 

Hydrocynus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Alestiidae) 

ត្រីផ្លយឆ្រាសីុន្/ត្រី
ខាា យកេ (Pike 

characin/Giant 
tigerfish) 

Hypophthalmichthys molitrix (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីរល់រាងំ (Silver 

carp) 

Hypseleotris cyprinoides (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីរល់រាងំធេាដ្យិន្
ត្រូពិច្ (Tropical carp-

gudgeon) 

Hypseleotris tohizonae (អម្បូរ Eleotridae)   

Ichthyborinae អម្បូររងង្ន្អម្បូរ Citharinidae 

(ត្បធភទពូជទំាងអស់) 

ត្រីផ្លយអាត្ពិច្-ឆ្
សិន្/ត្រីត្បមាញ់មាន្
ត្ច្មុ្ោះដូ្ច្បំពង់/េវីន្អីុ
្័រ (African pike-

characin/Tubenose 
poacher/Fin eater) 

Ictalurus balsanus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងបាលសាស
(Balsas catfish) 

Ictalurus dugesii (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងធលើមា  (Lerma 

catfish) 

Ictalurus furcatus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងពណ៌ធែៀវ 
(Blue catfish) 
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Ictalurus lupus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងកាលទឹក 
(Headwater catfish) 

Ictalurus mexicanus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងរយូីវរ័ឌី (Rio 

Verde catfish) 

Ictalurus ochoterenai (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ឡាកា (Chapala 

catfish) 

Ictalurus pricei (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងោ រី (Yaqui 

catfish) 

Ictalurus punctatus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងឆ្ធន្ល 
(Channel catfish) 

Labeo calabasu (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីធឡធបវមាន្ត្ពរយ
ពណ៌ទឹកត្កូច្ 
(Orangefin labeo) 

Labeo rohita (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីរ  េូ ូ (Rohu) 

Lates microlepis (អម្បូរ Centropomidae) ត្រី Forktail lates 

(Forktail lates) 

Lates niloticus (អម្បូរ Centropomidae) ត្រីធភើច្ទធន្ានី្ល (Nile 

perch) 
Lebiasina bimaculata  (អម្បូរ Lebiasinidae) ត្រី Twospot lebiasina  

(Twospot lebiasina) 

Lepidosiren paradoxa (អម្បូរ Lepidosirenidae) ត្រីសួរអាធម្រកិខាង
របូង (South American 

lungfish) 

Leptolebias aureoguttatus (អម្បូរ Rivulidae)   

Leptolebias marmoratus (អម្បូរ Rivulidae) ត្រីរុជមា បលិដ្ 
(Marbled pearlfish) 

Leptolebias minimus (អម្បូរ Rivulidae) ត្រីរុជមាន្កន្ៃុយឆ្នូរ
កាច់្ (Barred tail 

pearlfish) 

Leptolebias opalescens (អម្បូរ Rivulidae) ត្រីរុជអូបា ល់ (Opal 

pearlfish) 

Malapterurus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Malapteruridae) 

ត្រីឆ្ា ំងរាងដូ្ច្ខែេធភាើង 
(Electric catfish) 

Mormyrops anguilloides (អម្បូរ Mormyridae ) ត្រីខយ រែនី្ស 
(Cornish jack) 

Neogobius melanostomus  ត្រីឆ្ម រាងមូ្ល (Round 

goby) 

Notropis spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Cyprinidae) 

ត្រីឆ្ញន័្រ (Shiner) 

Noturus albater (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំអូេាក 
(Ozark madtom) 

Noturus baileyi (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំខនេង 
(Smoky madtom) 

Noturus crypticus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រី (Chucky madtom) 

Noturus elegans (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំសង្វា  
(Elegant madtom) 
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Noturus eleutherus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំភនំ (Mountain 

madtom) 

Noturus exilis (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំធសតើង 
(Slender madtom) 

Noturus fasciatus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំធសឌល 
(Saddled madtom) 

Noturus flavater (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំខសរ័រ 
(Checkered madtom) 

Noturus flavipinnis (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំមាន្ត្ពរយ
ពណ៌ធលឿង (Yellowfin 

madtom) 

Noturus flavus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ម ងម (Stonecat) 

Noturus funebris (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំពណ៍ធមម  
(Black madtom) 

Noturus furiosus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំកាលីេវ័រនី្ 
(Carolina madtom) 

Noturus gilberti (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំមាន្ត្ពរយ
ពណ៌ទឹកត្កូច្ 
(Orangefin madtom) 

Noturus gladiator (អម្បូរ Ictaluridae)   

Noturus gyrinus (Ictaluridae family) ត្រីធម្ដ្្ំតាប ូល 
(Tadpole madtom) 

Noturus hildebrandi subsp. Hildebrandi (អម្បូរ 
Ictaluridae) 

ត្រីធម្ដ្្ំរូច្បំនុរ 
(Least madtom) 

Noturus hildebrandi subsp. Lautus (អម្បូរ 
Ictaluridae) 

  

Noturus insignis (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីរមឹ្ធម្ដ្្ំ (Margined 

madtom) 

Noturus lachneri (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំអួឈី
តា(Ouachita madtom) 

Noturus leptacanthus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំមាន្សាន ម្
ពណ៌រូច្ៗ (Speckled 

madtom) 

Noturus maydeni (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំទធន្ាធមម  
(Black River madtom) 

Noturus miurus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ក់ធម្ដ្្ំ (Brindled 

madtom) 

Noturus munitus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំមាន្ធ ោះ
សាន ម្ជំា (Frecklebelly 

madtom) 

Noturus nocturnus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំមាន្សាន ម្ជំា 
(Freckled madtom) 

Noturus phaeus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំពណ៌ធតាន រ 
(Brown madtom) 
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Noturus placidus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំធន្វឆូ្ 
(Neosho madtom) 

Noturus stanauli (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំរូច្ខាា ំង 
(Pygmy madtom) 

Noturus stigmosus (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធកដ្្ំភារខាងធជើង 
(Northern madtom) 

Noturus taylori (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំធែដូ្ (Caddo 

madtom) 

Noturus trautmani (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីធម្ដ្្ំសីុយ ូរូ 
(Scioto madtom) 

Oreochromis spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់ធលើក
ខលងខរ O. mossambiccus) (អម្បូរ Cichlidae) 

ត្រីលាបភី (Tilapia) 

Oxydoras spp. (all species) (អម្បូរ Doradidae) ត្រីឆ្ា ំងរាងដូ្ច្ជំនី្រ
ណា, ត្រីដូ្រាសពណ៌
ធមម , ត្រីឆ្ា ំងមាន្រាង
ដូ្ច្ខែលពណ៌ធមម  
(Ripsaw catfish, 

Black doras, Black 
shielded catfish) 

Oxyeleotris heterodon (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីេាិដ្យិន្ធសន្តានី្ 
(Sentani gudgeon) 

Oxyeleotris marmorata (អម្បូរ Eleotridae) ត្រីឆ្ម រងមភក់ (Marble 

goby) 

Oxyeleotris siamensis (អម្បូរ Eleotridae)   

Oxyeleotris urophthalmoides (អម្បូរ Eleotridae)   

Oxyeleotris urophthalmus (អម្បូរ Eleotridae )   

Pangasianodon gigas (អម្បូរ Pangasiidae ) ត្រីឆ្ា ំងយកេទធន្ាធម្ 
រងា (Mekong giant 

catfish) 

Pangasius bedado (អម្បូរ Pangasiidae)*  

Pangasius bocourti (អម្បូរ Pangasiidae)* ត្រីបាសា (Basa) 

Pangasius conchophilus (អម្បូរ Pangasiidae)   

Pangasius djambal (អម្បូរ Pangasiidae )*  

Pangasius elongates (អម្បូរ Pangasiidae)   

Pangasius humeralis (អម្បូរ Pangasiidae )*  

Pangasius kinabatanganensis (អម្បូរ 
Pangasiidae)* 

Pangasius 
kinabatanganensis 

(អម្បូរ Pangasiidae) 

Pangasius krempfi (អម្បូរ Pangasiidae)   

Pangasius kunyit (អម្បូរ Pangasiidae)   

Pangasius larnaudii (អម្បូរ Pangasiidae) ត្រីែាសមាន្ចំ្ណុច្ៗ 
(Spot pangasius) 

Pangasius lithostoma (អម្បូរ Pangasiidae)*  

Pangasius macronema (អម្បូរ Pangasiidae)   
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Pangasius mahakamensis (អម្បូរ 
Pangasiidae)* 

 

Pangasius mekongensis (អម្បូរ Pangasiidae)*  

Pangasius myanmar (អម្បូរ Pangasiidae)*  

Pangasius nasutus (អម្បូរ Pangasiidae)   

Pangasius nieuwenhuisii (អម្បូរ Pangasiidae)   

Pangasius pangasius (អម្បូរ Pangasiidae) ត្រីឆ្ា ំងមាន្កន្ៃុយ
ពណ៌ធលឿង
(Yellowtailed catfish) 

Pangasius polyuranodon (អម្បូរ    
Pangasiidae)* 

 

Pangasius rheophilus (អម្បូរ Pangasiidae)*  

Pangasius sabahensis (អម្បូរ Pangasiidae)*   

Pangasius tubbi (អម្បូរ Pangasiidae)* ត្រីShortbarbel 

Pangasius 

អម្បូរ Paratrygon aiereba Potamotrygonidae) ត្រី Discus ray (Discus 

ray) 

Paravandelia oxyptera  (អម្បូរ Trichomycteridae) ត្រីឆ្ា ំងបា ន្តាណាល់ 
បា រា សីុសៃិក (Pantanal 

parasitic catfish) 

Phoxinus erythrogaster (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីធដ្សភារខាងរបូង
មាន្ធ ោះពណ៌ត្កេម្ 
(Southern redbelly 

dace) 

Polyodon spathula (អម្បូរ Polyodontidae) ត្រីធនធដ្លមី្សីុសីុពី 
(Mississippi 

paddlefish) 

Protopterus aethiopicus (អម្បូរ Protopteridae) ត្រីសួរសំខប រ 
(Marbled lungfish) 

Protopterus amphibious (អម្បូរ Protopteridae) ត្រីសួរេាីល (Gilled 

lungfish) 

Protopterus annectens (អម្បូរ Protopteridae) ត្រីសួរអាត្ពិច្ 
(African lungfish) 

Protopterus dolloi (អម្បូរ Protopteridae) ត្រីសួរធសតើង (Slender 

lungfish) 

Psephurus gladius (អម្បូរ Polyodontidae) ត្រីឆ្ា ម្ចិ្ន្ (Chinese 

swordfish) 

Pungitius pungitius (អម្បូរ Gasterosteidae) ត្រីច្ង្វវ ធពត្ជណាយ
សាព ញ (Ninespine 

stickleback) 

Pygocentrus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Characidae) 

ត្រីពីរា ន្ហាពណ៌
ត្កេម្ (Red piranha) 

Pylodictis olivaris (អម្បូរ Ictaluridae) ត្រីឆ្ា ំងកាលសំខប រ
(Flathead catfish) 

Rutilus rutilus (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីទឹកសាបរចូ្យ 
(Roach) 
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Sargochromis spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) 

(អម្បូរ Cichlidae) 

ត្រីរកីរាយពណ៌
ផ្លក ឈូក/ត្រីរកីរាយរាង
ធសតើង/ត្រីរកីរាយរូធន្នី្/
ត្រីរកីរាយពណ៌ង្បរង 
(Pink happy/Slender 

happy/Cunene 
happy/Green happy) 

Sarotherodon spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) 

(អម្បូរ Cichlidae) 

ត្រីលាបភីច្ង្វក ធមម  
(Blackchin tilapia) 

Schilbe angolensis (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe banguelensis (អម្បូរ Schilbeidae)* ត្រីបខបលពណ៌មាស 
(Golden Barbel) 

Schilbe bocagii (Schilbeidae family)*  

Schilbe brevianalis (អម្បូរ Schilbeidae)* ត្រីបារ់្័រេវីស 
(Butterfish) 

Schilbe congensis (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe djemeri (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe durinii (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe grenfelli (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe intermedius (អម្បូរ Schilbeidae) ត្រីឆ្ា ំងបារ់្័រពណ៌
ទឹកត្បាក់ (Silver 

butter catfish) 

Schilbe laticeps (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe mandibularis (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe marmoratus(អម្បូរ Schilbeidae) ត្រីឆ្ា ំងឆូ្ឌ័រសតរ 
(Shoulderspot 

catfish) 

Schilbe micropogon (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe moebiusii (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe multitaeniatus (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe mystus (អម្បូរ Schilbeidae) ត្រីឆ្ា ំងបារ់្័រអាត្ពិច្ 
(African butter 

catfish) 

Schilbe nyongensis (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe tumbanus (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe uranoscopus (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Schilbe yangambianus (អម្បូរ Schilbeidae)* ត្រី Yangambi 

Butterbarbel  
(Yangambi 

Butterbarbel) 

Schilbe zairensis (អម្បូរ Schilbeidae)*  

Serranochromis spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) 

(អម្បូរ Cichlidae) 

  

ពូជត្រីនានា ធឈ្លម ោះទូធៅ 

Serrasalmus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Characidae) 

ត្រីពីរា ន្ហាខភនកពណ៌
ត្កេម្ (Redeye 

piranha) 

Siganus rivulatus  ត្រី Marbled spinefoot 
(Marbled spinefoot) 

Silurus spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Siluridae) 

ត្រីឆ្ា ំងអឺរ  បុ/ត្រីឆ្ា ំងខវ
ល (European 

catfish/Wels catfish) 

Tilapia spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់ធលើកខលង
ខរ T. buttikoferi) (អម្បូរ Cichlidae) 

ត្រីលាបភីមាន្ធ ោះ
ពណ៌ត្កេម្/ ត្រីធម្ហ្វេាូ
សីុលីដ្ពណ៌ធមម /ត្រី
លាបភីមាន្ចំ្ណុច្ 
ចុ្ច្ៗ (Redbelly 

Tilapia/Black 
mangrove 
cichlid/Spotted 
tilapia) 

Tinca tinca (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីទឹកសាបធ្ន្យ
(Tench) 

Tomeurus gracilis (អម្បូរ Poeciliidae)   

Tor spp. (ត្បធភទពូជត្រីទំាងអស់) (អម្បូរ 
Cyprinidae) 

ត្រីរល់រាងំទធន្ា (River 

carp), ត្រីមា ធសៀដិ្ករិ
ន្ (Deccan mahseer), 

ត្រីមា ធសៀមាន្ែនង
ែពស់(High backed 

mahseer),  ត្រីមា ធសៀ
យ ុងហាា  (Jungha 

mahseer), ត្រីមា ធសៀ
ង្ង (Thai mahseer) 

Valencia hispanica (អម្បូរ Valenciidae) ត្រីធ្មញរល់រាងំ វា 
លិន្សា (Valencia 

toothcarp) 

Zacco platypus (អម្បូរ Cyprinidae) ត្រីធផ្លៃ ងទឹកសាប 
(Freshwater minnow) 

 

ត្រីច្ង្ត្ងមាន្ពិស /បខន្ាសមុ្ត្ទខដ្ល
អាច្ត្រូវជូន្ដំ្ណឹងឱ្យដឹ្ង 

Acanthogobius flavimanus  ត្រីឆ្ម មាន្ត្ពរយពណ៌
ធលឿង (Yellowfin 

goby) 

Amniataba percoides ត្រី Banded Grunter 
(Banded Grunter) 

Caulerpa taxifolia ត្រី Caulerpa 

(Caulerpa) 
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ពូជត្រីនានា ធឈ្លម ោះទូធៅ 
Misgurnus anguillicaudatus ត្រីវឌ័ីរឡូច្, ត្រីវឌ័ីរឡូច្

អរនី្ងល 
(Weatherloach, 

Oriental 
Weatherloach) 

Oreochromis mossambicus  ត្រីលាបភី, ត្រី  
Mouthbrooder  

ម្ ូសំប ិច្ (Tilapia, 

Mozambique 
Mouthbrooder) 

Perca fluviatilis ត្រីធភើច្មាន្ត្ពរយពណ៌
ត្កេម្ (Redfin 

Perch) 

Phalloceros caudimaculatus  ត្រីម្ ូសធឆ្ើរ (Speckled 

Mosquitofish), ត្រីឆ្ម
មាន្ស្សកាធមម ជំារាប់
លាន្ (Goby Dusky 

Millions Fish) 

Tridentiger trigonocephalus  ត្រីឆ្ម ត្ទីឌិន្ (Trident 

Goby), ត្រីឆ្ម ធឆ្មី្លិន្
(Chameleon Goby), 

ត្រីឆ្ម មាន្សាន ម្ឆ្នូរ
(Striped Goby), ត្រីឆ្ម រ
ជប ុន្ (Japanese 

Goby) 

ធរើនឹ្ងមាន្ត្បធភទពូជត្រីបខន្ែម្ធទៀរ
នឹ្ងត្រូវបាន្ចុ្ោះបញ្ជ ីថ្នជាត្រីច្ង្ត្ងមាន្
ពិសឬ? 

ជាខននកង្ន្យុទាសាស្តសតជារិ ការវាយរង្ម្ាង្ន្ត្បធភទពូជ
ត្រីមួ្យចំ្នួ្ន្កំពុងខរបន្តធ្វើ។ ធត្កាយពីការវាយរង្ម្ា
ធន្ោះរចួ្ ទំន្ងជាមាន្ត្បធភទពូជត្រីធនេងធទៀរនឹ្ងត្រូវ
បាន្បខន្ែម្ធៅកនុងបញ្ជ ីថ្នន ក់ជារិសត្មាប់ត្រីខដ្លមាន្
ពិសធត្រោះថ្នន ក់ធេើយនឹ្ងត្រូវបាន្ធរត្បកាសថ្នជាត្រី
ច្ង្ត្ងមាន្ពិសធៅកនុងរដ្ា NSW។  

ការធ្វើបច្ចុបបន្នភាពបខន្ែម្ធទៀរនឹ្ងអាច្រកបាន្ធៅ
ធពលដំ្ធណើ រការធន្ោះបន្តធៅធទៀរ។

កាលបរធិច្េទនតល់ធោបល់បញ្ច ប់ធៅង្ងៃ ទី 1 ខែ កញ្ញា  
ឆ្ន ំ 2017 ធេើយការអនុ្វរតន៍្ធៅតាម្ច្ាប់សត្មាប់
ត្បធភទពូជត្រីងមីខដ្លបាន្ចុ្ោះបញ្ជ ីនឹ្ងត្រវូអនុ្វរតចាប់ពី
កាលបរធិច្េទធន្ោះរធៅ 

ព័រ៌មាន្បខន្ែម្ 

www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity  

អីុខម្ល៖ aquatic.pests@dpi.nsw.gov.au 

ទូរសពៃ៖ (02) 4982 1232 
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