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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 Mekong-
Ganga 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 

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


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. 
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ពេចក្តីជូនដំណឹងេតេីី 
អាហារបូក្រណ៍ (ICCR) ពរោមក្មមវិធីកិ្ចចេហរបតិបតតិោរទពនេ ពមគងគ-គង្គគ

និង អាហារបូក្រណ៍ទូពៅេរាប់ឆ្ន េំកិ្ា ២០២១-២០២២ 

ស្ថា នទូតឥណ្ឌា  មានសស្ថមនស្សរកីរាយសូ្មជូនដំណឹងថា ក្កុមក្រឹកាទំនាក់ទំនងវរបធម៌ឥណ្ឌា  (ICCR) 
ននរដ្ឋា ភិបាលឥណ្ឌា ផ្តល់អាហារូរករណ៍ សក្ោមកមមវធីិអាហារូរករណ៍ស្ហក្រតិរតតិោរទសនេសមគងគ-គង្គគ
(MGCSS) និងកមមវធីិអាហារូរករណ៍ទូសៅ (GSS) ស្ក្មារនិ់ស្សតិកមពុជាដដលមានរំណងចង់រនតោរសិ្កា
ថាា ក់ររញិ្ញា រក្ត អនុរណាិ ត និងរណាិ ត សៅតាមរណ្ឌត លស្ថកលវទិាល័យដ៏លបីៗសៅក្រសទស្ឥណ្ឌា ស្ក្មារ់
ឆ្ា សិំ្កា ២០២១-២០២២ ។ 

សរកខជនដដលមានចំណ្ឌរ់អារមមណ៍ និងមានលកខណៈក្គរ់ក្ាន់អាចចុុះស ម្ ុះ និងដ្ឋក់ពាកយតាមអនឡាញ 
សៅសគហទំពរ័អាហារូរករណ៍ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ ជាមយួឯកស្ថរដដលចបំាចទ់ងំអស្់។ 
ពត័ម៌ានលំអិតរដនាមសទៀតស្តីអំពី រញ្ជ ីស ម្ ុះស្ថកលវទិាល័យ មុខវជិាជ សផ្សងៗ លកខណៈវនិិចឆយ័  នីតិវធីិកាុងោរ 
ដ្ឋក់ពាកយ លកខខណា ហិរញ្ាវតាុ  ស្ថា នភាពទីក្កុងសដ្ឋយស្សងខរ ស្ំណួរដដលសួ្រជាសរឿយៗជាសដីម មានសៅសលី 
សគហទំពរ័អាហារូរករណ៍ ។ល។ និស្សតិអាចចូលសមីលសគហទំពរ័ ស្ថកលវទិាល័យនានា បានសដីមបធីានាថាខេួន
បានរំសពញនូវលកខណៈស្មបតតិអររ់ដំដលតក្មូវជាចបំាច ់ តាមលកខណៈវនិិចឆយ័សផ្សងសទៀត ស្ក្មារមុ់ខវជិាជ ដដល
បានសក្ជីស្សរសី្ សហយីភាជ រជ់ាមយួស្ញ្ញា រក្ត និងឯកស្ថរពាក់ពន័ធសផ្សងៗ ។ 

និស្សតិដដលដ្ឋកព់ាកយសំុ្អាហារូរករណ៍ ក្តូវដតមានអាយុចសនាេ ុះពី ១៨ឆ្ា  ំ សៅ ៣០ឆ្ា  ំស្ក្មារ ់ថាា ករ់រញិ្ញា រក្ត 
និង អនុរណាិ ត និងអាកដដលដ្ឋកព់ាកយស្ក្មារថ់ាា ករ់ណាិ តក្តូវមានអាយុសក្ោម ៤៥ ឆ្ា  ំសៅសពលចូលសរៀន។ 

ស្ក្មារឆ់្ា សិំ្កា២០២១-២០២២ និស្សតិតក្មូវឲ្យស្រសស្រអតារទជាភាស្ថអងស់គេស្ចំនួន៥០០ពាកយ សដីមប ី
រង្គា ញពីជំនាញភាស្ថអងស់គេស្ររស់្ខេួននិងភាជ រជ់ាមយួោរដ្ឋកព់ាកយអនឡាញ។ សក្ៅពីសនុះនិស្សតិកអ៏ាចដ្ឋក់
ភាជ រនូ់វពិនទុ TOFEL / IELTS ជាសដីម ក្រសិ្នសរីមាន។ ស្ថកលវទិាល័យឬវទិាស្ថា ននឹងសធវី ោរស្មាា ស្នស៍ដ្ឋយ
ផ្ទទ ល់ជាមយួនិស្សតិតាមក្រពន័ធអនឡាញ កាុងករណីចបំាច។់ ស្ថា នទូតនឹងមិនមាន ោរសធវីសតស្តភាស្ថអងស់គេស្
សនាុះសទ។ មុខវជិាជ រូរវទិា គីមីវទិា និងគណិតវទិា និស្សតិចបំាចក់្តូវដតបានឆ្េងោត ់នូវោរសិ្កាកាុងថាា ក់ទី ១១ 
និង ១២ ននវទិាល័យស្ក្មារស់រកខជនដដលដ្ឋកព់ាកយ ថាា ករ់រញិ្ញា រក្តវទិាស្ថស្រស្ត ររញិ្ញា រក្តវសិ្វកមម និង 
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ររញិ្ញា រក្តរសចេកវទិា។ ក្ពឹតតិរតតិពិនទុស្ក្មារ់ថាា ក់វទិាល័យចរ់ពីកំរតិ ថាា ក់ទី ១០ និង ថាា ក់ទី១២ គឺក្តូវោរ 
ជាចំបាច់រកដក្រជាភាស្ថអង់សគេស្សហីយនិងភាជ រ់ជាមួយ។ ស្ក្មារ់សរកខជនរណាិ ត ក្តូវដ្ឋក់នូវស្សងខររទ
ក្ស្ថវក្ជាវ។ សរកខជនដដលមានរំណងចងសិ់្កាដផ្ាកស្ដមតងសិ្លបៈក្តូវភាជ រវ់សីដអូខេីរ  អូឌីយ ូ ឬ តំណយូធយូរនន
ោរស្ំដដងររស់្ខេួនដដលបានថតរចួ។ 
 
កមមវធីិអាហារូរករណ៍ សក្ោមក្រសភទអាហារូរករណ៍ស្ហក្រតិរតតិោរទសនេសមគងគ-គង្គគ  (MGCSS) រួមមាន 
នថេស្ំរុក្តយនតសហាុះសៅវញិសៅមកដល់អាោស្យានដ្ឋា នដដលសៅជិតរំផុ្ត និងនថេសធវីដំសណីរតាមរថសភេីងមា សីុ្ន 
ក្តជាក់ថាា ក់ទី៣សៅកដនេងសិ្កា សរីចំបាច់ រួមជាមួយនឹងក្បាក់ឧរតាមាោរស្ថា ក់សៅ កដនេងស្ថា ក់សៅ និង 
អតាក្រសយាជនស៍ផ្សងសទៀតដដលមានដចងកាុងលកខខណា ហរិញ្ាវតាុ។ ស្ក្មារនិ់ស្សតិជារថ់មី ក្តូវមានោរធានារា ររ់ង 
ដផ្ាកសុ្ខភាពផ្ទទ ល់ខេួន (ស្ក្មារក់្បាករ់ូពីឥណ្ឌា ចំនួនក្បាដំស្នរូពី សស្មីនឹង ៦៨០០ដុល្លេ រ អាសមរកិកាុងមយួឆ្ា )ំ គឺ
ជាលកខខណា ចបំាចស់្ក្មារោ់រទទលួបានអាហារូរករណ៍ររស្់ ICCR។ និស្សតិដដលក្តូវបានសក្ជីស្សរសី្ ក្តូវមាន
ោរធានារា ររ់ងសុ្ខភាព សដ្ឋយខេួនឯងមុនសពលសធវីដំសណីរ ឬភាេ មៗ រនាទ រពី់សៅដល់ក្រសទស្ឥណ្ឌា ។ និស្សតិអាច
ទិញោរធានារា ររ់ងសុ្ខភាព ពីក្កុមហ ុនធានារា ររ់ងណ្ឌមយួននជសក្មីស្ររស់្ខេួន។ សដីមបជីយួ ស្ក្មួលដល់
និស្សតិ សៅសលីសគហទំពរ័អាហារូរករណ៍ មានក្កុមហ ុនធានារា រ ់រងចំននួពីរស្ក្មារនិ់ស្សតិអាច សក្ជីស្សរសី្បាន។ 
វាជាោរចបំាចណ់្ឌស្ស់្ក្មារ់និស្សតិអាហារូរករណ៍ ICCR ទងំអស្់ទទលួបាននូវកដនេងស្ថា កស់ៅដដលផ្តល់ជូន
សដ្ឋយស្ថកលវទិាល័យឬវទិាស្ថា ន។ ាម ននិស្សតិណ្ឌមាា ក ់នឹងក្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យស្ថា ក ់សៅកដនេងឯកជនសនាុះ
សទ។ 
 
នថៃឈរទ់ទលួពាកយតាមអនឡាញគឺសៅនថៃទី៣០ ដខសមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២១។ 
 
ស្ក្មារព់ត័ម៌ានរដនាម និស្សតិអាចទកទ់ងសល្លក ហារសី្ ណ្ឌរឡូា សលខាទី២ដផ្ាកអររ់ ំ តាមរយៈ អីុដម ល៖ 
itec.phnompenh@mea.gov.in ឬ ទូរស្័ពទសលខៈ 023 210 912/13 ទូរស្ព័ទនដៈ  017 666 925 / 017 710 
798៕ 
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