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 .1އީފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވުން
•

އ
ކންމެ ފަރާތަކުންވެސް އީފާސް އެކައުންޓެ ް
އޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ޮ
ބ ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ެ
ޖޮ ް
ހުޅުވަންވާނެއެވެ.

•

ވ
ނނި ި
މން އަން ަ
އީފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް  https://jobcenter.mv/loginމި ލިންކަށް ވެންނެވު ު
ޕޭޖް ފެންނާނެ ނުވަތަ ސްކްރީން ލޯޑްވާނެއެވެ.

•

ލއްވާ
ނށް ފިއްތާ ަ
ބޓަ ަ
ޕޭޖް ލޯޑްވުމުން" ،ލޮގް އިން ވިތް އީފާސް" ) (Log in with eFassމި ަ
ނުވަތަ ކްލިކްކޮށްލައްވާ.

1

•

ނ ސައިޓަށް
ބނުންކޮށްގެ ް
ވ އެކައުންޓް ޭ
އީފާސް އެކައުންޓްއެއް ކުރިން ހުޅުވާފައިވާނަމަ ،ހުޅުވާފައި ާ
ވެންނެވުން .އަދި އީފާސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިނުވާނަމަ ،އައު އީފާސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ދީފައިވާ
ކލިކް ކޮށްލައްވާ ( .އީފާސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާނަމަ 2 ،ވަނަ
ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ ނުވަތަ ް
ސްޓެޕް އިން ކުރިއަށްގެންދަވާ)

•

ކށް ކްލިކްކޮށްލައްވާ .
މުޅިން އަލަށް އީފާސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާނަމަ ،އަންނަނިވި ލިން ަ
https://efaas.egov.mv/Account/Verify

•

ނުވަތަ އީފާސް ވެބްސައިޓްގެ ލިންކް https://efaas.egov.mv/ :އަށް ދުރުވެ ،އައު އެކައުންޓް ހެއްދެވުމަށް
ކްލިކްކޮށްލައްވާ

2

•

އައިޑީކާޑުގެ ފަހަތުގައި ފެންނަންއޮންނަ އައިޑީ ކާޑުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ބޭނުންކުރައްވާ

3

އީފާސް އެކައުންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސްކްރީންގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާނެގޮތް
•

އައީޑީ ކާޑު ނަންބަރު :މިއީ އީފާސް އެކައުންޓަށް ވަނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އައި.ޑީ ނުވަތަ ޔޫސަރނޭމްއެވެ.

•

އައިޑީ ކާޑުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު :މިއީ އައި.ޑީކާޑުގެ ނުފުށުގެ ވާތްފަރާތު ކަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  9ޑިޖިޓްގެ އަލްފާ
ނިއުމެރިކް ނަންބަރެވެ( .ރަތްގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަކުރެވިފައި)

•

ޕާސްވަރޑް :އިނގިރޭސި އަކުރު ،ހިސާބު އަކުރު އަދި ސިމްބަލް (! އަދި @ ފަދަ ނިޝާންތައް ) ހިމެނޭގޮތުގެމަތިން 8
ޕސްވަރޑް އެއް ބޭނުން ކުރުން
ޑިޖިޓަށްވުރެ މަދުނުވާނެ ާ

•

ޕާސް ޕްރޭސް :މިއީ އީފާސް އެކައުން ލޮކްވުން ފަދަ ހާދިޡާއަކާއި ގުޅިގެން އިފާސް އެކައުންޓާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް
މަޢުލޫމާތެއް އަލުން ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ނުވަތަ ރިކަވަރކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،އީފާސް އެކައުންޓް
ހުޅުވާއިރު އެކައުންޓްގައި ރައްކާކުރާ ސިއްރު ބަސްކޮޅެވެ.

•

ފޯނު ނަންބަރު :އަމިއްލަ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރު ބޭނުންކުރުން

•

އީމެއިލް އެޑްރެސް :އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އީމެއިލް އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުން.

4

 .2އީފާސް އެކައުންޓުން ޖޮބް ސެންޓަރ ސިސްޓަމަށް ވަނުން
•

ޕޓަލްއަށް އީފާސް އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ވަނުމަށްޓަކައި އަންނިވި ލިންކް ބޭނުންކުރައްވާ:
ޖޮބްސެންޓަރ ޯ
https://jobcenter.mv/login

 .3އީފާސް އެކައުންޓްގެ ޕާސްވާރޑް ހަދުމަފުޅުނެތްނަމަ ،އީފާސް އެކައުންޓަށް ރިސެޓްކުރާނެގޮތް
•

ޕސްވަރޑް ހަނދުމަފުޅުނެތްނަމަ ،އީފާސް އެކައުންޓް އަލުން ރީސެޓްކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިންކް
އީފަށް އެކައުންޓްގެ ާ
ބޭނުންކުރައްވާhttps://efaas.egov.mv/Account/ForgotPassword :

•

އީފާސް އެކައުންޓް ރީސެޓްކުރުމަށް އަންނިވި ދެ ގޮތުން ކުރެ އެއްގޮތް ޚިޔާރުކުރައްވާ:
o

އީފާސް އެކައުންޓް ރެޖިސްޓަރކުރިއިރު ބޭނުންކުރި އަމިއްލަ އީމެއިލް އެކައުންޓަށް ،އީފާސް އެކައުންޓް ރީސެޓްކުރުމަށް
ޕސްވަރޑް ދާގޮތަށް؛ ނުވަތަ
ބޭނުންވާ ާ

o

އީފާސް އެކައުންޓް ރެޖިސްޓަރކުރިއިރު ބޭނުންކުރި އަމިއްލަ މޯބައިލް ނަންބަރަށް ،އީފާސް އެކައުންޓް ރީސެޓްކުރުމަށް
ޕސްވަރޑް ދާގޮތަށް.
ބޭނުންވާ ާ

5

•

މަތީގައި ދެންނެވުނު ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހުވެސް ،އީފާސް އެކައުންޓަށް ނުވަދެވޭނަމަ ނުވަތަ އެކައުންޓަށް ވަނުމުގައި އެއްވެސް
ޕ ޑެސްކް އާ ތިރީގައި
މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާނަމަ ،ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) ގެ ހެލް ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެވެސް އެއް ޒަރިއްޔާއިން ގުޅުއްވައި ،އީފާސް އެކައުންޓަށް ވަނުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވާ:
o

ޕ ޑެސްކް ނަންބަރު  3345050 :މި ނަންބަރު ފޯނަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި،
އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ހެލް ް
ހަފްތާގެ އާދިއްތަ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  8:00އިން މެންދުރު  2:00އަށް ގުޅުއްވުން

•

o

ޕ ޑެސްކަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުންhelpdesk@ncit.gov.mv :
އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ހެލް ް

o

ޕ ޑެސްކަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުން :އެސް.އެމް.އެސް ކުރާނީ  7986629މި ނަންބަރު ފޯނަށް.
އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ހެލް ް

o

ޕ ޑެސްކަށް ވައިބަރ މެސެޖްއެއް ކުރުން :މެސެޖް ކުރާނީ  7986629މި ނަންބަރު ފޯނަށް.
އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ހެލް ް

އީފާސް އެކައުންޓަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންކުރެއްވި ފޯން ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް މިހާރު ނެތްކަމުގައި ވަނީނަމަ:
o
o

ޕ ޑެސްކަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުން:
އެކައުންޓް ރީސެޓް ކުރެއްވުމަށް އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ހެލް ް
helpdesk@ncit.gov.mv
އީމެއިލް ކުރައްވާއިރު ،އެކައުންޓް ރީސެޓްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ޖައްސަވާ އަދި ރީސެޓްކުރައްވަން ބޭނުން ާ
ވ
ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަނގައިދޭ ލިޔުމެއް ފޮނުއްވާ (މިސާލް :އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ)

 .4އީފާސް ޕޯޓަލްގައި ވާ މަޢުލޫމާތު ބަދުލުކުރުން
•

އިފާސްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި  https://efaas.egov.mv/އަށް ދުރުވެ ،އައު އެކައުންޓް ލޮގްއިން
ކޮށްލައްވާ

•

ލޮގްއިން ކުރެއްވުމަށްފަހު  https://efaas.egov.mv/Profileކޮލިކްކޮށްލައްވާ

•

އީފާސްއަށް ލޮގްއިން ކުރުމަށްބޭނުން ކުރާ މޮބައިލް އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެއެވެ.
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 .5ޖޮބްސެންޓަރއަށް ގުޅޭނެގޮތްތައް
•

ހޮޓްލައިން 1475 :މި ނަންބަރު ފޯނަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ،ހަފްތާގެ އާދިއްތަ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ
ހެނދުނު  8:30އިން ހަވީރު  5:00އަށް ގުޅުއްވުން

•

ޕޓެއް ހޯދުމަށް  support@jobcenter.mvއީމެއިލް ކުރުން
ޖޮބް ސެންޓަރގެ އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް ސަ ޯ
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