The Maldives National University
Center for Foundation Studies

ENGLISH LANGUAGE COMPETENCY TEST SCHEDULE - 2021
Date for Publishing
Announcement

Deadline for application

Date and Time of
Examination

Date to Release
Result

16th December 2020

12th January 2021, 12:00 PM

19th January 2021, 9:00 AM

24th January 2021

26th January 2021

9th March 2021, 12:00 PM

13th March 2021, 9:00 AM

18th March 2021

23rd March 2021

25th May 2021, 12:00 PM

29th May 2021, 9:00 AM

3rd June 2021

8th June 2021

6th July 2021, 12:00 PM

10th July 2021, 9:00 AM

15th July 2021

3rd August 2021

21st September 2021, 12:00 PM

25th September 2021, 9:00 AM

30th September 2021

26th October 2021

2nd November 2021, 12:00 PM

6th November 2021, 9:00 AM

10th November 2021

ަ ވަނA4-14 ެ ވަނަ ފަންގިފިލާގ4 ެބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގ
ޭ ްމާލޭގައި މި އިމްތިޙާނ
ާބއިވެރިވ
ަ ި މި އިމްތިޙާންގައ.ެ އެ ކެމްޕަހެއްގައެވ،ީ ކެމްޕަސްތަކުގައިނަމަ އެގްޒާމް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ.ެކުލާސްރޫމްގައެވ
ު އިމްތިހާނަށް ހާޒިރުވާއިރ.ެ މިނެޓް ކުރިން އިމްތިޙާން އޮންނަ ހޯލަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވ30 ެ އިމްތިޙާން ފެށުމުގ،ްކެންޑިޑޭޓުނ
.ެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަވަންވާނެއެވ
ްބހުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެހެން ޝަރުޠުތައ
ަ ިޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިނގިރޭސ
ެ އ،ު ޖާގަ މުޅިން ކަށަވަރުވާނީ އިނގިރޭސި އިމްތިޙާން ހެދުމަށްފަހ،ް ނަމަވެސ.ެބލައިގަންނާނެއެވ
ަ ުހަމަވާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ފޯމ
ެބހުގ
ަ ި ކޯހަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސ،ާ ވީމ.ެއިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ހުށަހެޅުމުންނެވ
.ެޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވ

އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް
•

ބނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ބއިވެރިވުމަށް ޭ
އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް ކޮމްޕިޓެންސީ އިމްތިޙާން (އެންޓްރެންސް އެގްޒޭމް) ގައި ަ
އިމްތިޙާނުގެ ފީއަށްވާ  500/-ރުފިޔާ (ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި ހުންނަ ރެވެނިޔު
ސެކްޝަނަށް ދެއްކުމަށްފަހު ،ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ( 12:00ގެ ކުރިން)

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
•

ބއިވެރިވުމަށްއެދޭ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ޕޮޓޯއަކާއި ،ޔުނިވަރސިޓީއިން ދީފައިވާ
އިމްތިޙާނުގައި ަ
ނުވަތަ އީ-މެއިލުން ފޮނުވާފައިވާ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

•

ބސައިޓުން ނުވަތަ މި ލިންކު https://mnu.edu.mv/entrance-
އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ،އެމް.އެން.ޔޫ ވެ ް
ބނެއެވެ.
 exam/އިން ލި ޭ

•

ބންކް ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށެވެ .އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދައްކަވާ
އޮންލައިންކޮށް ފައިސާދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޭ
ފަރާތްތަކުން ،ފައިސާދެއްކުމަށްފަހު ،ޓްރާންސެކްޝަން ރިސިޕްޓް  revenue@mnu.edu.mvއަށް އީ-މެއިލްކުރެއްވުމުން
ބއިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމުގައި ހިމަނަންވާނީ،
ފައިސާދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު ،އީ-މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .އިމްތިޙާނުގައި ަ
ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ނުވަތަ އީ-މެއިލުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެވެ.
ބންކު އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އޮންލައިންކޮށް ފައިސާދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޭ
ބރު:
އެކައުންޓް ނަން ަ

7701101374001

އެކައުންޓްގެ ނަން :

The Maldives National University

ބންކް:
ޭ

Bank of Maldives

މި އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ތައްޔާރުވުމުން ދަރިވަރުންނަށް އެސް.އެމް.އެސް އެއް ފޮނުވޭނެއެވެ .އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް
 foundation@mnu.edu.mvމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

