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Ministry of Industry & Handicraft
August 09th 2016: His Excellency CHAM Prasidh, Senior Minister of Ministry of Industry &
Handicraft has received 246 books from ASIA Foundation in Cambodia at the Ministry office.
Speaking in the meeting, H.E CHAM Prasidh expressed special thanks to ASIA Foundation for
contributing 246 books to the Ministry covering Science, Technology, New Innovations including
Management, Leadership, Finance, Economy, Labor and Delegation of jobs & responsibility to subnational authority, all of which are compulsory for further research studies to the Ministry’s leaders and
officials as well as the general public and students, all welcomed to access our library.
Meanwhile, H.E CHAM Prasidh has also suggested ASIA FOUNDATION’s representative to
see if these books among others can be shared in soft copy and the possibility to be posted and
downloaded for free from the internet. H.E Senior Minister also applauds ASIA Foundatin for its
endeavor in translation some documents into Khmer language and appreciates the continuous effort.
Mr. Silas Everette, ASIA Foundation’s representative has noticed various reform of the
Ministry of Industry & Handicraft under H.E CHAM Prasidh’s charismatic leadership and role. One of
the reform initiative is the Public Survey Program, being the first initiative to evaluate performance of
all leaders and officials within the Ministry of Industry & Handicraft. Regarding the book donation, Mr.
Silas has exuded his support for and appreciation to His Excellency CHAM Prasidh who has always
prioritized Human Resources Development and Research, a must have entities for industrial sector.
ASIA FOUNDATION will commit to contribute more books to the Ministry’s library as well
as other institutions. Since 1990s, ASIA Foundation has contributed more than a million books to
Cambodia’s educational institutions, libraries, research venues and other organizations.
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