Embassy of India
Phnom Penh
*****

ICCR Scholarships under Mekong-Ganga Cooperation Scholarship and
General Scholarship Scheme for Academic Year 2021-2022
The Embassy of India is pleased to announce that the Indian Council for Cultural
Relations (ICCR) of the Government of India is offering scholarships under the MekongGanga Cooperation Scholarship Scheme (MGCSS) and General Scholarship Scheme
(GSS) for meritorious Cambodian students desirous of pursuing Undergraduate, Post
Graduate (Bachelors, Masters) and Ph.D. in Indian Universities from the Academic Year
2021-2022.
Interested and eligible candidates may register and apply online at the Scholarship
portal: http://www.a2ascholarships.iccr.gov.in/ with the required documents. Further
details on University list, different courses available, eligibility criteria, guidelines of
application, financial terms and conditions, cities brief, frequently asked questions, etc.
are available on the scholarship portal. Students are advised to visit the University portal
to ensure that they fulfill the required educational qualification and meet other criteria for
the opted subject and submit all required certificates/documents.
Students applying for scholarship should be between the age of 18 years to 30
Years and those applying for Ph.D. courses should be below the age of 45 years at the
time of admission.
For Academic Year 2021-2022, a 500-word essay in English has been introduced
to ascertain English Proficiency. Besides, students can also submit their TOFEL/IELTS
etc. Standardized Test scores, if available. Universities/ Institutes will conduct interview of
the applicant online, if so required. There will be no separate English test by Embassy.
Physics, Chemistry and Mathematics (PCM) are compulsory in 11 and 12 grades of
schooling for the candidates applying for B.Sc., B.E./B.Tech and it is also a mandatory
requirement for Engineering courses. Mark sheets for each i.e., level 10 and 10+2 level of
school should be uploaded along with the transcripts in English. Candidates applying for
Ph.D. courses would be required to submit a synopsis of the proposed area of research.
Candidates wishing to study performing arts need to enclose Video/Audio clip or
YouTube link of their recorded performances.
The scholarships under MGCSS include return Economy class air ticket to the
nearest airport and 3rd AC Train fare to the place of study, if required, in addition to Living
Allowance and other facility given in the Financial Terms and Conditions. It may also be
noted that personal medical insurance (for Indian Rupees Five Lakhs, equivalent to
US$6800 per annum) is mandatory for availing of ICCR’s scholarship. The selected
students must have medical insurance coverage on their own either before travel or
immediately after reaching India, whatever is convenient. Students can purchase medical

insurance from any of the insurance companies of their choice. However, to facilitate
students, A2A Portal has two insurance companies for referral purpose. It is mandatory
for all students selected for ICCR Scholarship to stay within the hostel provided by the
University. No student will be allowed to stay in private accommodation.
The last date of submission of online application is 30th April 2021.
For any additional information / guidance, students may contact Mr. Harish K.
Narula, Second Secretary (Education) by Email: itec.phnompenh@mea.gov.in OR Tel.:
023 210912 /913; Mob.: +85517666925 / 017710798.

*****

ពេចក្តីជូនដំណឹងេតេ
ី ី
អាហារ ូបក្រណ៍ (ICCR) ពរោមក្មមវិធីក្ិចចេហរបតិបតតិោរទពនេ ពមគងគ-គង្គគ
និង អាហារ ូបក្រណ៍ទូពៅេរាប់ឆ្ន ំេិក្ា ២០២១-២០២២
ស្ថា នទូ ត ឥណ្ឌ
ា មានសស្ថមនស្សរ ករាយស្ូ
ម ជូ ន ដំណឹ ងថា ក្កុ ម ក្រឹ កាទំ នា ក់ទំ ន ងវរបធម៌ឥ ណ្ឌ
ា (ICCR)
ី
ននរដ្ឋា ភិ បា លឥណ្ឌ
ា ផ្ត ល់ អា ហារូ រ ករណ៍

សក្ោមកមម វ ិធី អា ហារូ រ ករណ៍ ស្ហក្រតិ រ តតិ ោ រទសនេ ស មគងគ - គង្គគ

(MGCSS) និងកមមវ ិធីអាហារូរករណ៍ទូសៅ (GSS) ស្ក្មារ់និស្សត
ិ កមពុជាដដលមានរំណងចង់រនតោរស្ិកា
ថាាក់ររ ញ្ញ
ត លស្ថកលវ ិទាល័យដ៏លប ៗ
ា ស្ក្មារ់
ិ ា រក្ត អនុ រណិា ត និ ងរណិា ត សៅតាមរណ្ឌ
ី សៅក្រសទស្ឥណ្ឌ
ឆ្ាស្
ំ ិកា ២០២១-២០២២ ។

សរកខ ជនដដលមានចំ ណ្ឌរ់អារមមណ៍ និ ងមានលកខណៈក្គរ់ក្ ាន់ អាចចុុះ ស្មុះ និង ដ្ឋក់ពាកយតាមអនឡាញ

សៅសគហទំពរ័ អាហារូរករណ៍ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ ជាមួយឯកស្ថរដដលចំបាច់ទង
ំ អស្់។
ព័តមា
៌ នលំអិតរដនាមសទៀតស្តីអំពី រញ្ជ ីស្មុះស្ថកលវ ិទាល័យ មុខវ ិជាជសផ្សងៗ លកខណៈវ ិនិចយ
ឆ័
នីតិវ ិធីកុ ងោរ
ា

ដ្ឋក់ពា កយ លកខ ខ ណា ហិរ ញ្ា វ តាុ ស្ថា នភាពទី ក្កុ ង សដ្ឋយស្សងខ រ ស្ំណួ រដដលស្ួរ ជាសរឿយៗជាសដី ម មានសៅសលី

សគហទំពរ័ អាហារូរករណ៍ ។ល។ និស្សត
ិ អាចចូលសមីលសគហទំពរ័ ស្ថកលវ ិទាល័យនានា បានសដីមបធា
ី នាថាខេួន
បានរំសពញនូវលកខណៈស្មបតតិអរ់រ ំដដលតក្មូវជាចំបាច់ តាមលកខណៈវ ិនច
ឆ័ សផ្សងសទៀត ស្ក្មារ់មុខវ ិជាជដដល
ិ យ
បានសក្ជីស្សរស្
័ ធសផ្សងៗ ។
ី សហយ
ី ភាជរ់ជាមួយស្ញ្ញារក្ត និងឯកស្ថរពាក់ពន

និស្សត
ិ ដដលដ្ឋក់ពាកយស្ុំអាហារូរករណ៍ ក្តូវដតមានអាយុចសនាេុះពី ១៨ឆ្ា ំ សៅ ៣០ឆ្ា ំ ស្ក្មារ់ ថាាក់ររញ្ញ
ិ ា រក្ត
និង អនុរណាិ ត និងអាកដដលដ្ឋក់ពាកយស្ក្មារ់ថាាក់រណិា តក្តូវមានអាយុសក្ោម ៤៥ ឆ្ា ំ សៅសពលចូលសរៀន។
ស្ក្មារ់ឆ្ាស្
ំ ិកា២០២១-២០២២

និស្សត
ិ តក្មូវឲ្យស្រសស្រអតារទជាភាស្ថអងស់ គេស្ចំនួន៥០០ពាកយ

សដីមប ី

រង្គាញពីជំនាញភាស្ថអងស់ គេស្ររស្់ខួ េននង
ិ ភាជរ់ជាមួយោរដ្ឋក់ពាកយអនឡាញ។ សក្ៅពីសនុះនស្
ិ សត
ិ ក៏អាចដ្ឋក់
ភាជរ់នូវពិនុ ទ TOFEL / IELTS ជាសដីម ក្រស្ិនសរីមាន។ ស្ថកលវ ិទាល័យឬវ ិទាស្ថាននឹងសធវី ោរស្មាាស្ន៍សដ្ឋយ
ផ្ទទល់ជាមួយនស្
ិ សត
ិ តាមក្រព័នធអនឡាញ កាុងករណីចំបាច់។ ស្ថានទូតនង
ឹ មន
ិ មាន ោរសធវសី តស្តភាស្ថអងស់ គេស្

សនាុះសទ។ មុខវ ិជាជរូរវ ិទា គីមីវ ិទា និងគណិតវ ិទា និស្សត
ិ ចំបាច់ក្តូវ ដតបានឆ្េងោត់ នូវោរស្ិកាកាុងថាាក់ទី ១១
នង
១២ ននវ ិទាល័យស្ក្មារ់សរកខជនដដលដ្ឋក់ពាកយ ថាាក់ររ ញ្ញ
ិ
ិ ា រក្តវ ិទាស្ថស្រស្ត ររញ្ញ
ិ ា រក្តវ ិស្វកមម នង
ិ

ររ ញ្ញ
ិ ា រក្តរសចេ កវ ិទា។ ក្ពឹតតិរ តតិ ពិនុទ ស្ក្មារ់ថាាក់វ ិទាល័ យចរ់ពី កំរ ត
ិ ថាាក់ទី ១០ និ ង ថាា ក់ទី១ ២ គឺក្តូ វ ោរ
ជាចំបា ច់រ កដក្រជាភាស្ថអង់សគេ ស្ សហីយ និ ង ភាជ រ់ជា មួយ ។ ស្ក្មារ់ សរកខ ជ នរណាិ ត ក្តូ វ ដ្ឋក់នូ វ ស្សងខ រ រទ

់ ក
ក្ស្ថវក្ជាវ។ សរកខជនដដលមានរំណងចងស្
េី
អូឌយ
ិ ាដផ្ាកស្ដមតងស្ល
ិ បៈក្តូវភាជរ់វ ីសដអូខរ
ី ូ ឬ តំណយូធយូរនន
ោរស្ំដដងររស្់ខួ នដដលបានថតរួ
េ
ច។

កមម វ ិធី អា ហារូ រ ករណ៍ សក្ោមក្រសភទអាហារូ រ ករណ៍ ស្ហក្រតិ រ តតិោ រទសនេ សមគងគ - គង្គគ (MGCSS) រួម មាន
នថេស្ំរុក្តយនតសហាុះសៅវ ិញសៅមកដល់អាោស្យានដ្ឋានដដលសៅជិតរំផ្ុត នង
ិ នថេសធវីដំសណីរតាមរថសភេង
ី មាស្ុន
ី
ក្តជាក់ ថាា ក់ទី ៣ សៅកដនេ ង ស្ិ កា សរី ច ំបា ច់ រួម ជាមួ យ នឹ ង ក្បាក់ ឧ រតា មា ោ រស្ថា ក់សៅ កដនេ ង ស្ថា ក់សៅ និ ង

អតាក្រសយាជន៍សផ្សងសទៀតដដលមានដចងកាុងលកខខណាហរិ ញ្ាវតាុ។ ស្ក្មារ់នស្
ិ សត
ិ ជារ់ថមី ក្តូវមានោរធានារារ់រង

ដផ្ាកស្ុខភាពផ្ទទល់ខួ ន
េ (ស្ក្មារ់ក្បាក់រូពីឥណ្ឌ
ា ចំនួនក្បាំដស្នរូពី សស្មីនឹង ៦៨០០ដុល្លេរ អាសមរកកា
ិ ុ ងមួយឆ្ា)ំ គឺ
ជាលកខខណាចំបាច់ស្ក្មារ់ោរទទួលបានអាហារូរករណ៍ររស្់ ICCR។ នស្
ិ សត
ិ ដដលក្តូវបានសក្ជីស្សរស្
ី ក្តូវមាន
ោរធានារារ់រងស្ុខភាព សដ្ឋយខេួនឯងមុនសពលសធវីដំសណីរ ឬភាេមៗ រនាទរ់ពីសៅដល់ក្រសទស្ឥណ្ឌ
ា ។ និស្សត
ិ អាច
ទញ
េ
សដីមបជ
ួ
ស្ក្មួលដល់
ិ ោរធានារារ់រងស្ុខភាព ពក្ី កុមហុនធានារារ់រងណ្ឌមួយននជសក្មស្
ី ររស្់ខួ ន។
ី យ

និស្សត
ួ ពីរស្ក្មារ់និស្សត
ិ សៅសលីសគហទំពរ័ អាហារូរករណ៍ មានក្កុមហុនធានារារ់ រងចំនន
ិ អាច សក្ជីស្សរស្បាន។
ី
វាជាោរចំបាច់ណ្ឌស្់ស្ក្មារ់នស្
ិ សត
ិ អាហារូរករណ៍ ICCR ទំងអស្់ទទួលបាននូវកដនេងស្ថាក់សៅដដលផ្តល់ជូន

សដ្ឋយស្ថកលវ ិទាល័យឬវ ិទាស្ថាន។ ាមននិស្សត
ិ ណ្ឌមាាក់ នឹងក្តូវ បានអនុញ្ញាតឱ្យស្ថាក់ សៅកដនេងឯកជនសនាុះ
សទ។

នថៃឈរ់ទទួលពាកយតាមអនឡាញគឺសៅនថៃទី៣០ ដខសមស្ថ ឆ្ា២
ំ ០២១។
ស្ក្មារ់ពត
័ មា
៌ នរដនាម និស្សត
ិ អាចទក់ទងសល្លក ហារស្
ី ណ្ឌរូឡា សលខាទី២ដផ្ាកអរ់រ ំ តាមរយៈ អុីដមល៖

itec.phnompenh@mea.gov.in ឬ ទូរស្័ពសទ លខៈ 023 210 912/13 ទូរស្័ពទនដៈ 017 666 925 / 017 710
798៕

*****

