
 
 

 

 

 

 

 

 

ខេត្តកណ្តត លប្រកាសជាខេត្តដែលគ្មា នការរខទោ ររងខ់ោយចហំរ  

ប្រជាពលរែឋសររុចំនួន ១,៣២៣,០០៨ ទកក់នុងខេត្តកណ្តត ល សពវថ្ងៃ
រស់ខៅកនុងររយិាកាសប្រករខោយសុេភាពលអ និងគ្មា នការរខទោ ររង់
ខោយចំហរ (ODF) ។ កនុងកម្ាវធីិរលឹំកសម្ទិ្ធិផលខនេះ កាលពីម្សលិម្ញិ 
ប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្បានប្រកាសជាផលូវការថា ខេត្តកណ្តត លជាខេត្តទី្ 
៣ គ្មា នការរខទោ ររងខ់ោយចំហរ និងមានអទម្យ័េពស់។ ខោក អ ុក រ៉ា
រ នុ រែឋម្ន្តនតីប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្បានមានប្រសាសនថ៍ា ខេប្ត្ូវ
ចំណ្តយខពលជាងរីឆ្ន  ំ និងការវាយត្ថ្ម្លជាខប្ចើន ខែើម្បធីាទថាខេត្តក
ណ្តត លពិត្ជាគ្មា នការរខទោ ររងខ់ោយចំហ។ ខោកបានរនតថា៖ «ការ
េិត្េំប្រឹងដប្រងយា៉ា ងខ្ល ងំខែើម្បទី្ទ្ួលបានកិចចសហការពីសាធារណជន
សប្មារក់ារទ្ទួ្លបានសម្ទិ្ធផលខនេះ ប្រជាពលរែឋមានអទម្យ័េពស់ 
ដែលនឹងខធវើឱ្យររសិាា ន សុេភាព និងសុេុមាលភាពររស់ពួកគ្មត្ក់ានដ់ត្
ប្រខសើរខ ើង»។ ខោករនតថា មានខេត្តចំនួនរីរ៉ាុខណ្តណ េះខៅទូ្ទងំប្រខទ្ស 
ដែលម្និមានការរខទោ ររងខ់ោយចំហ េឺខេត្តថ្ប្ពដវង សាវ យខរៀង និងខេត្ត
កណ្តត ល។ ខោកបានមានប្រសាសនថ៍ា «ម្នុនឹងប្រកាសថាខេត្ត
នីម្យួៗនឹងលុររំបាត្នូ់វការរខទោ រខោយចំហ ែូចករណីខេត្តកណ្តត ល
ទខពលខនេះ ខេត្តនីម្យួៗប្តូ្វឆ្លងកាត្ក់ារវាយត្ថ្ម្លឱ្យបានហាត្ច់ត្ខ់លើប្េរ់
វស័ិយ យា៉ា ងខោចណ្តស់ ១០ ខៅ ២០ ែង»។ ខោកបានរដនាម្ថា 
ប្េរប់្េួសារទងំអស់មានរនោរទឹ់្ក ខហើយថាខត្ើប្េរគ់្មន ែឹងពីសារៈសំខ្ន់
ថ្នការោងថ្ែរទោ រពី់ខប្រើប្បាស់រនោរទឹ់្ក ខហើយខត្ើម្នុសសប្េររ់រូមានអ
ទម្យ័ប្េរប់្គ្មនទ់ងំខៅផោេះ និងកនុងសហេម្ន ៍ រមួ្ទងំខរឿងពាកព់ន័ធខផស
ងៗខទ្ៀត្។ 

ប្រភព: Khmer Times 

 

 

 

 

 

 

កសិករចញិ្ច ឹម្ប្ត្រីងកការរពុំល នងិរងំសោេះលំហូរទ្កឹកនុងសោឹងសដងក ខេត្ត
បាត្ែ់រំង 

ទឹ្កសោឹងសដងក ខេត្តបាត្ែំ់រង កំពុងរងការរំពុលខោយកសិករចិញ្ច ឹម្ប្តី្ 
ដែលជាខហតុ្ទឱំ្យប្រជាពលរែឋរស់ខៅតាម្ែងសោឹង ចងឱ់្យអាជាា ធរចាត្់
វធិានការខផសងៗ។ ពួកខេថាទឹ្កសោឹងលមានកលិនសអុយ និងកេវកក់ំពុងរ៉ាេះ
ពាល់ែល់ការរស់ខៅប្រចាថំ្ងៃររស់ពួកគ្មត្។់ “កសិោឋ នចិញ្ច ឹម្ប្តី្ម្និេួរ
ប្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ខៅតាម្រខណ្តត យសោឹងខនេះខទ្។ សោឹងជាសម្បត្តិសាធារ
ណៈ ខហើយអាជាា ធរេួររញ្ឈរអ់នកចិញ្ច ឹម្ប្តី្ឲ្យបានឆ្រត់ាម្ដែលអាចខធវើ
ខៅបាន ខប្ពាេះវារ៉ាេះពាល់ែល់សុេុមាលភាពររស់ប្រជាពលរែឋដែលរស់
ខៅតាម្ែងសោឹង»។ ខោក ខសង បាកសី់ ប្រជាពលរែឋខៅប្កុងបាត្ែំ់រង
បាននិយាយថា កសិករបានោកចំ់ណីប្តី្រល់ថ្ងៃ ខហើយចំណីប្តី្ខទេះខធវើឱ្យ
ទឹ្កកេវក ់ និងមានកលិនសអុយ។ ខោករនតថា ប្ទ្ុងប្តី្កខ៏ធវើជារទងំរិទ្ផលូវ
ទឹ្កដែរ។ «កខម្ោចកម្ោ ីនិងសំរម្កជ៏ារគ់្មងំតាម្ប្ទុ្ងដែរ។ សររុម្ក វាម្និ
ដម្នជាទិ្ែឋភាពទកទ់ញ ខហើយនិងផតល់ផលអាប្កកស់ប្មារវ់ស័ិយ
ខទ្សចរណ៍ដងម្ខទ្ៀត្»។ ខោក អ តុ្ ឃ្លីង ប្រធានរោឋ ករទឹ្កសវយត័្ប្កុង
បាត្ែំ់រង បានយល់ប្សរថា ទឹ្កសោឹងសដងកម្និសូវមានេុណភាពលអខទ្ 
ខោយសារសកម្ាភាពចិញ្ច ឹម្ប្តី្។ ខោកកប៏ានឯកភាពថា កសិោឋ ន
ចិញ្ច ឹម្ប្តី្បានរំពុលទឹ្កសោឹង ខហើយខោកបានរដនាម្ថា ការរំពុលអាច
រ៉ាេះពាល់យា៉ា ងធៃនធ់ៃរែល់េុណភាពទឹ្ក ខែើម្បផីលិត្ទឹ្កសាអ ត្ជូនប្រជា
ពលរែឋ។ 

ប្រភព: Khmer Times 

 

 

 

 
២២១២៤២ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤២  

១៩ ធ្នូ ២០២២ -២៥ ធ្នូ ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501207372/kandal-province-declared-an-odf-environment/
https://www.khmertimeskh.com/501206037/fish-farmers-causing-pollution-and-blocking-water-flow-in-battambangs-sangke-river/


សម្ត្ាភាពខរងចប្កទ្កឹអាចផលិត្បាន ២០០% ខលើថ្ផោែដីែលខប្រើ
ប្បាស់ 

ខរងចប្កផលិត្ទឹ្កខៅខេត្តប្ពេះសីហនុបានប្រកាសរញ្ចរក់ារេវេះខ្ត្ទឹ្ក
សប្មារខ់េត្ត រមួ្ទងំកនុងរែូវខដៅ ។ រ៉ាដុនតតាម្ការខលើកខ ើងររស់អនកប្សុក 
ការដចកចាយទឹ្កខៅដត្ជារញ្ញា ខៅខ ើយ សប្មារត់្ំរនម់្យួចំនួន។ 
ខោក ណ្តំ េីខត្ង ទយកប្េរប់្េងប្កុម្ហ ុនទឹ្កសាអ ត្ អានកូ ខេត្តប្ពេះ
សីហនុ បានប្បារភ់នខំពញរ៉ាសុតិ៍ថា ត្ប្មូ្វការទឹ្កសាអ ត្កនុងខេត្តរចចុរបននមាន
ចំនួន ៨០,០០០េីរ ជាប្រចាថំ្ងៃ។ ខោកបានរនតថា៖ «ផលិត្កម្ាែ៏
ខលើសលរខ់នេះ េឺបានជួយ ខយើងកនុងការទ្ទួ្លបានទ្ំនុកចិត្តពីសាធារណ
ជន។ ខោកបានរដនាម្ថា៖  «ពួកខេដលងប្ត្ូវបារម្ភអំពីកងវេះខ្ត្កនុងការផ
លិត្ទឹ្កសាអ ត្ដែលមានសុវត្ាិភាព ខហើយសូម្បដីត្កនុងរែូវខដត ដែលត្ប្ម្ូវ
ការខកើនខ ើងកខ៏ោយ»។ ករ៏៉ាុដនតប្រជាពលរែឋដែលរស់ខៅខលើផលូវ CT កនុង
សង្កក ត្ខ់លេ ៣ ប្កុងប្ពេះសីហនុ បានត្អូញដត្អរថា ទំ្ហំរំពងដ់ែលខប្រើ
សប្មារផ់គត្ផ់គងទឹ់្កខៅត្ំរនខ់ទេះ ម្និប្េរប់្គ្មនស់ប្មារប់្រជាពលរែឋខទេះ
ខទ្។ ខនេះរណ្តត លឱ្យមានសមាព ធទឹ្កទរខ្ល ងំ ដែលម្និរំខពញត្ប្ម្ូវការ
ររស់អនកខប្រើប្បាស់។ 

ប្រភព: The Phnom Penh Post 

ថាន កែ់កឹទ ំ CMAA នយិាយថា ម្យួជោំនម្តងៗ ប្ពេះរជាណ្តចប្ក
កពុំងខឆ្ព េះខៅរកប្រខទ្សដែលប្គ្មរគ់្មា នម្នី  

អាជាា ធរសកម្ាភាពកមាច ត្ម់្នីកម្ពុជា (CMAA) បានដណទែំល់ម្ន្តនតី និង
រេុគលិករនតខៅខលើកិចចសហការជាម្យួប្េរភ់ាេីពាកព់ន័ធ ខហើយពួកខេេួរ
ដត្ខតត ត្ខលើការខរៀរចំដផនការខបាសសមាអ ត្ម្នីពីភមូ្មិ្យួខៅភមូ្មិ្យួ ឃុ្ំ
ម្យួខៅឃុ្ំម្យួ ប្សុកម្យួខៅប្សុកម្យួ និងខេត្តម្យួខៅខេត្តម្យួខទ្ៀត្។ 
ខោក លី ធុច អនុប្រធានទី្១ CMAA មានប្រសាសនថ៍ា ម្ន្តនតី CMAA 
ទងំអស់បានខរតជាា ថានឹងសខប្ម្ចបាននូវចកខុវស័ិយររស់រោឋ ភបិាលកនុង
ការលុររំបាត្កំុ់ឱ្យមានប្គ្មរម់្នីខៅឆ្ន ២ំ០២៥ និងចកខុវស័ិយថ្នការ
រញ្ចរម់្នីដែលរងកឱ្យមានជនរងខប្គ្មេះ។ ខោកបានដងលងែូខចនេះកនុងកិចច
ប្រជំុកាលពីថ្ងៃទី្២០ ដេធនូ ខែើម្បពិីនិត្យការង្ករឆ្ន ២ំ០២២ និងកំណត្ទិ់្ស
ខៅឆ្ន ២ំ០២៣ ខៅខេត្តខសៀម្ររ។ “ខយើង និងសមាជិកែថ្ទ្ខទ្ៀត្ថ្ន
សហេម្នស៍កម្ាភាពម្នី រនតការខរតជាា ចិត្តររស់ខយើងចំខពាេះចកខុវស័ិយ
កនុងការសមាអ ត្ប្រខទ្សឱ្យគ្មា នប្គ្មរម់្នីប្តឹ្ម្ឆ្ន  ំ២០២៥ ររស់ទយករែឋម្
ន្តនតី ខហើយម្និេួរមាននរណ្តមាន ករ់ងខប្គ្មេះខោយប្គ្មរម់្នី ឬសំណល់ជាតិ្
ផោុេះដែលសល់ពីសន្តង្កគ ម្ខទេះខទ្»។  

ខោកទយករែឋម្ន្តនតី ហ ុន ដសន បានប្រេល់ភារកិចចឲ្យ CMAA ខបាស
សមាអ ត្ម្នីររស់ប្ពេះរជាណ្តចប្កកម្ពុជាទងំប្សុងខៅឆ្ន  ំ២០២៥។ 

ប្រភព: The Phnom Penh Post 

សខម្តចខត្ខជាខប្កើនរលឹំកជនរមួ្ជាត្ឱិ្យមានការប្រងុប្រយត័្នេពស់ចខំពាេះ
ជងំកូឺវែី១៩ 

សខម្ៅចខត្ខជា ហ ុន ដសន ខប្កើនរលឹំកជនរមួ្ជាតិ្ យកចិត្តទុ្កោកេ់ពស់
ចំខពាេះជំងឺកូវែី-១៩។ ខោកបានដងលងកនុងខពលជាអធិរតី្កនុងពិធីសខមាព ធ
ផលូវខលេ ១៤៦B និងខលេ ១៤៨ កនុងខេត្តប្ពេះសីហនុ កាលពីប្ពឹកម្សលិម្ិ
ញថា៖ «កំុខភលចថា កូវែី-១៩ អាចឆ្លងែល់អនកណ្តមាន កខ់ោយម្និខរ ើសម្ុ
េ។ ខោកបានរនតថា កនុងឱ្កាសរណុយចូលឆ្ន សំកលខ្ងម្េុខនេះ ខយើង
េួររនតពាកម់ា៉ា ស់ ោងថ្ែ និងរកាេមាល ត្សងគម្។ សខម្ៅចខត្ខជា ហ ុន 
ដសន ថា គ្មា នអនកសាល រង់ាីខោយសារជំងឺកូវែី-១៩ ខទ្ៀត្ខទ្ រ៉ាុដនតការឆ្លង
ខៅដត្មាន ែូខចនេះខយើងប្តូ្វប្រុងប្រយត័្នរដនាម្ខទ្ៀត្។ ខយាងតាម្ខសចកតី
ប្រកាសពត័្ម៌ានររស់ប្កសួងសុខ្ភបិាល ដែលខចញខៅប្ពឹកខនេះ មាន
ករណីឆ្លងជំងឺកូវែី-១៩ ចំនួន ១០ ករណីងា ីខៅថ្ងៃទី្២១ ដេធនូ ដែលខធវើឱ្យ
ចំនួនអនកឆ្លងខកើនែល់ ១៣៨,៤៦៧ទក ់ ជាម្យួនឹងការជាសេះខសប ើយ
ចំនួន ១៣៥,២៩៦ទក ់និងមានអនកសាល រចំ់នួន ៣,០៥៦ទក។់ 

ប្រភព: Khmer Times 

ជាងពាកក់ណ្តត លថ្នរកុខជាត្ ិ នងិសត្វកនុងត្រំនអ់ងត់ាកទ់្កិអាច
បាត្រ់ង ់ខោយសារកតាត ដប្រប្រលួអាកាសធាតុ្ 

ជាងពាកក់ណ្តត លថ្នប្រខភទ្សត្វខៅកនុងអងត់ាកទិ់្កទំ្នងជានឹងបាត្ខ់ៅ
វញិខៅចុងសត្វត្សន ៍ ប្រសិនខរើការខ ើងកំខៅដផនែីខៅដត្រនតកនុងខលបឿន
រចចុរបននររស់វា ខនេះខរើខយាងតាម្ការប្សាវប្ជាវងាីដែលបានខចញផាយ
កាលពីថ្ងៃប្ពហសបត្ិ៍។ ការសិកាម្យួខៅកនុងទ្សសទវែតី PLOS Biology 
បានរកខឃ្ើញថា ៦៥% ថ្នប្រខភទ្រកុខជាតិ្ និងសត្វថ្នទ្វីរអងត់ាកទិ់្ក រមួ្
ទងំសត្វខភនឃ្វីន ទំ្នងជានឹងបាត្ខ់ៅវញិខៅចុងសត្វត្សខនេះ ប្រសិនខរើ
ពិភពខោកម្និខធវើសកម្ាភាពអវមី្យួខែើម្បកីាត្រ់នាយការរំភាយឥនធនៈហវូ
សីុល។ ការសិកាកប៏ានរង្កា ញផងដែរថា កិចចេិត្េំប្រឹងដប្រងអភរិកសទ
ខពលរចចុរបននខៅអងត់ាកទិ់្កម្និែំខណើ រការខលើទ្វីរដែលតល ស់រតូរយា៉ា ង
ឆ្ររ់ហ័សខនេះខទេះខទ្។ ប្កុម្អនកប្សាវប្ជាវបានសននិោឋ នថា ការអនុវត្ត 
រដនាម្ខៅខលើយុទ្ធសាន្តសតខែើម្បឱី្យកានដ់ត្មានប្រសិទ្ធិភាព ដែលពួកខេ

https://phnompenhpost.com/national/water-plant-capacity-200-area-use
https://phnompenhpost.com/national/step-step-towards-mine-free-kingdom-say-cmaa-leadership
https://www.khmertimeskh.com/501207682/pm-reminds-compatriots-to-remain-vigilant-against-covid-19/


ោកខ់ចញកនុងការសិកា អាចជួយ ការពារបានរហូត្ែល់ ៨៤% ថ្នជីវ
ចប្ម្ុេះដែលង្កយរងខប្គ្មេះកនុងតំ្រនអ់ងត់ាកទិ់្ក។ ជាកដ់សតងអងត់ាកទិ់្កេឺ
ពិត្ជាម្និបានរមួ្ចំដណកកនុងការសកម្ាភាពថ្នការដប្រប្រួលអាកាសធាតុ្
ខទ្។ ខោយសារម្និមានចំនួនប្រជាជនខប្ចើនដែលរស់ខៅទី្ខទេះខទ្ ែូខចនេះ
ការេំរម្កំដហងែធំ៏រំផុត្ចំខពាេះទ្វីរខនេះេឺម្កពីខ្ងខប្ដទ្វីរ" ខនេះខរើតាម្
ប្រសាសនខ៍ោក Jasmine Lee អនកែឹកទកំារប្សាវប្ជាវបានប្បារ ់
CNN ។ 

ប្រភព: UPI 
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Kandal province declared an ODF environment 

A total of 1,323,008 people in Kandal province now live 

in a healthy and open defecation free (ODF) environment. 

In the commemoration event of this achievement 

yesterday, the Ministry of Rural Development officially 

announced that Kandal province is the third province free 

of open defecation with high sanitation coverage. Ouk 

Rabun, Minister of Rural Development, said it took more 

than three years and numerous evaluations for Kandal 

province to be free from open defecation. “It took great 

effort to get collaboration from the public for receiving 

this accomplishment the residents are having high 

sanitation coverage, which will improve the environment, 

health and their entire well-being,” he said. He added that 

there are only three provinces across the country, free 

from open defecation, Prey Veng, Svay Rieng and Kandal 

provinces. “Prior to declaring that each province will be 

exempt from open defection, as is the case in Kandal at 

the moment, each province needs to undergo a thorough 

evaluation in all areas, at least 10 to 20 times,” he said. He 

added that whether all households have bathrooms, 

whether everyone is aware of the importance of washing 

their hands after using the restroom, whether everyone has 

access to adequate sanitation both at home and in the 

community, among other things. 

Source: Khmer Times  

Fish farmers causing pollution and blocking water 

flow in Battambang’s Sangke River 

Sangke River in Battambang province is being polluted by 

fish farmers and residents living along the river want 

authorities to take action. They say the smelly and dirty 

river is impacting their daily lives. 

 

 

 

 

 

 

 

Chan Rith, a resident of Samlot district claimed that fish 

farmers along the river have been polluting the river. 

“Fish farms should not be allowed along the river. The 

river is public property and the authorities should stop the 

fish farmers as soon as possible because it is impacting 

the well-being of the people living along the river,” Rith 

said yesterday. Seng Baksey, a resident of Battambang 

city, said fish farmers feed the fish every day and the fish 

food is spoiling the water and causing it to smell. He said 

the fish cages also acted as barriers to block the water 

flow. “Debris and rubbish are also stuck along the cages. 

Overall, it is not a good sight and bad for tourism,” he 

said. Uth Kling, director of Battambang Water Supply 

Authority, agreed that Sangke River was not flowing well 

due to fish farming activities. He also concurred that the 

fish farms pollute the river and added that the pollution 

could adversely affect the water quality to produce clean 

water for the people. 

Source: Khmer Times 

Water plant capacity 200% area use 

A Preah Sihanouk water treatment plant has declared an 

end to water shortages in the province, even in the 

summer. Water distribution however, remains a problem 

in some areas, according to local residents. Nam Kie 

Teng, managing director of Anco Water Company in 

Preah Sihanouk, told The Post that the current demand for 

clean water in the province was for 80,000cu m per day, 

while his company’s water treatment plant was capable of 

producing up to double that. “This exceptional production 

excess has helped us gain the confidence of the public,” 

he said. 
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“They no longer need to worry about a shortfall in the 

production of safe, clean water – even during the summer, 

when demand increases,” he added. However, residents of 

CT Street in Sihanoukville’s Sangkat 3 have complained 

that the diameter of the pipes used to supply water to the 

area is inadequate for the population. This results in very 

low water pressure, which does not meet the needs of 

users.  

Source: The Phnom Penh Post 

Step-by-step towards a mine-free kingdom, say 

CMAA leadership 

The Cambodian Mine Action and Victim Assistance 

Authority (CMAA) has instructed officials and staff to 

continue to cooperate with all relevant parties. They 

should be focused on planning mine clearance from one 

village to another, one commune to another, one district to 

another and one province to another. Ly Thuch, first vice-

president of the CMAA, said all CMAA officials had 

vowed to achieve the government’s vision of becoming 

mine-free by 2025, and its vision of an end to landmines 

claiming victims. He made the remarks at a December 20 

meeting to review the 2022 work and set goals of 2023 in 

Siem Reap province. “We, and all other members of the 

mine action community, renew our commitment to the 

prime minister’s 2025 mine free vision. No one should be 

affected by landmines or explosive remnants of war,” he 

said. Prime Minister Hun Sen tasked the CMAA with 

clearing the Kingdom’s minefields completely by 2025. 

The prime minister made it clear he wanted to see the 

remaining 670 sq km demined completely. 

Source: The Phnom Penh Post 

PM reminds compatriots to remain vigilant 

against COVID-19 

Prime Minister Hun Sen has reminded his compatriots to 

pay high attention to COVID-19. “Don’t forget, COVID- 

 

 

 

 

19 can infect anybody indiscriminately,” he said while   

presiding over the inauguration ceremony of the Streets 

146B and 148 in Preah Sihanouk province yesterday 

morning. On the upcoming universal New Year 

celebration, we should continue wearing facemask, 

washing hands, and keeping social distancing, he said. 

Hun Sen said there is no new death caused by COVID-19 

anymore, but the infections remain, so we have to be more 

careful. According to the Ministry of Health’s press 

release issued this morning, there were 10 new confirmed 

cases of COVID-19 on December 21, bringing the tally to 

138,467 with 135,296 recovered cases and 3,056 deaths. 

Source: Khmer Times 

More than half of Antarctica's plant and animals 

could disappear due to climate change 

More than half of Antarctica's native species will likely 

disappear by the end of the century if global warming 

continues at its current pace, according to new research 

published Thursday. A study in the journal PLOS Biology 

found that 65% of Antarctica's plant and animal species, 

including penguins, will likely disappear by the end of the 

century if the world does not do something to decrease 

fossil fuel emissions. The study also showed that the 

current conservation efforts in Antarctica are not working 

on the rapidly changing continent. Researchers concluded 

that implementing an extra layer of cost-effective 

strategies, which they lay out in the study, could save up 

to 84% of Antarctica's vulnerable biodiversity. Antarctica 

is not really contributing to climate change; there's not a 

large-scale number of people living there, so the greatest 

threat to the continent is coming from outside the 

continent," Jasmine Lee, lead author of the study, told 

CNN. 

Source: UPI 
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