EMBASSY OF INDIA
PHNOM PENH

Announcement of Scholarship for Higher Studies in India [2018-19]
(Under-Graduate/Post-Graduate/Higher Courses)
Government of India has announced the following Scholarship for
meritorious Cambodian candidates for pursuing Undergraduate/Post Graduate and
Higher Studies in Indian Universities for the Year 2018-19.
Interested and eligible candidates may like to Register and apply online at
the Admission to Alumni (A2A) link : http://www.a2ascholarships.iccr.gov.in/
and thereafter submit the printed Application Form with copy of relevant
documents to Mr. Adarsh Kumar Mishra, Attaché (Education & Culture), Embassy
of India, No.50-52, Street 214, Phnom Penh (Tel: 023-210912/13). The last date
for receipt of completed application forms at the Embassy is 05th February, 2018.
The details of Universities and the available courses are available on the homepage
of the A2A website given above.
Shortlisted candidates will be called for a qualifying English language proficiency
test at the Embassy.
Name of the Scholarship

No. of Facilities provided
Slots
Mekong Ganga Cooperation
10
Living Allowance, Book Allowance,
Scholarship
Scheme
Tuition Fee, Accommodation Allowance
(MGCSS)
and Economy class air ticket.
General Cultural Scholarship
13
Living Allowance, Book Allowance,
Scheme (GCSS)
Tuition Fee, Accommodation Allowance.
India-Cambodia
Cultural
02
Living Allowance, Book Allowance,
Exchange Programme (CEP)
Tuition Fee, Accommodation Allowance.

ស្ថានទូតឥណ្ឌ
ា
ភ្នពំ េញ
ពេចក្តីប្រកាេេតេ
ី ីអាហារ ូរក្រណ៍េប្ារ់ការេិក្ាពៅ
ប្រពទេឥណ្ឌ
ា ២០១៨-២០១៩
(ររ ិញ្ញ
ា រប្ត/ អនុរណាិត / រណាិត)
រដ្ឋាភបា
ា សូ មប្រកាសផ្តល់អាហារូរករណ៍ជូនសិសស និសសត
ិ លឥណ្ឌ
ិ កមពុជា ដែលមានរំណងចង់រនតការសិកា

ថ្នាក់ ររញ្ញ
យនានាកាុងប្រនទ្យសឥណ្ឌ
ា សប្មារ់ឆ្ាស
ំ ិ កា ២០១៨-២០១៩។
ិ
ិ ា រប្ត អនុរណាិត រណាិត នៅសកលវទ្យាល័
នរកខជន

និងនរកខនារដែលមានចំ
ណ្ឌរ់អារមមណ៍
ី

http://www.a2ascholarships.iccr.gov.in/

សូ មរំនេញពាកយនសាើសុំអាហារូរករណ៍នលើ

នេហទ្យំេរ័

រនាារ់មកសូ មនផ្ញស
័ ម
ធ កនោក
ើ ំ ណុំដរររទ្យទំងននាោះ នង
ិ ឯកសារពាក់េន

Adarsh Kumar Mishra មន្ត្រីដផ្ាកអរ់រ ំននសាានទ្យូតឥណ្ឌ
ា តាមរយៈអាសយដ្ឋានររស់ សាានទ្យូតឥណ្ឌ
ា អាគារនលខ ៥០៥២ ផ្លូវ ២១៤ សង្កាត់រង
ឹ រំង ខណាែូននេញ រជធានភ
ី នាំ េញ (ទ្យូរស័ េនា លខ ០២៣ ២១០ ៩១២/១៣) ។ កាលររនចេ
ិ ទ្យ
ឈរ់ទ្យទ្យួលពាកយនៅនងៃទ្យី៥ ដខកុមភោះ ២០១៨ ។

សប្មារ់េត៌មានលំ អិតអំេីសាកលវទ្យាល័
យនង
ិ
ិ ា សិកា សូ មចូលនៅកាន់នេហទ្យំេរ័ A2A ដែលបានផ្តល់
ិ មុខវជា

ជូនខាងនលើ។

នរកខជន

សាានទ្យូត។

នង
ការជប្មរោះ
ិ នរកខនារជារ់
ី

ប្រភេទអាហារូរករណ៍

នឹងប្តូវទក់ទ្យងសប្មារ់ការប្រឡងសមតាភាេជំនាញភាសាអង់នេលសនៅ

ចំនួន

សារៈប្រភោជន៍ដែលប្រូវផ្តល់ជូន

Mekong Ganga Cooperation Scholarship ១០
Scheme (MGCSS)

ប្បាក់ឧរតាមនភ លើការរស់ នៅ នងលនសៀវនៅ នងលសិកា នងលសាាក់

Scheme ១៣

ប្បាក់ឧរតាមនភ លើការរស់នៅ នងលនសៀវនៅ នងលសិកា និងនងល

General
(GCSS)

Cultural

Scholarship

India-Cambodia
Cultural
Programme (CEP)

នៅ និងសំ រុប្តយនតនហាោះប្រនភទ្យធមមតា
សាាក់នៅ

Exchange ០២

ប្បាក់ឧរតាមនភ លើការរស់ នៅ នងលនសៀវនៅ នងលសិកា និងនងល
សាាក់នៅ

