UNIVERSITY ADMISSION - 2015/2016
INSTRUCTIONS TO STUDENTS REGARDING COMPLETION OF
COMPUTERIZED DATA SHEET

1. You should bring the completed computerized data sheet provided with this when you present yourself at the
Inauguration Ceremony of the Faculty or send to reach Assistant Registrar/Student Affairs, University of
Ruhuna,Wellamadama, Matara on or before the Inauguration Ceremony.
2. You should login to the University web www.ruh.ac.lk and upload the relevant data to the Ruhuna University
Management Information System (RUMIS) prior to present yourself at the University.
3. You should enter your Temp. Student No. as the User Name and your index number at the GCE Advanced Level
examination as the Password to sign in to your data sheet of the 2015/2016 Admission Year (Figure 01).

Figure 1

4. You should enter all information requested subsequently and upload the data to the system correctly.

5. The information uploaded in to the Ruhuna University Management Information System (RUMIS) should be
identical with the data mentioned in the computerized data sheet.

2015/2016 විශ්වවිද්යාල ප්රවේශශ
පරිගණක්ද්ත්ත්පත්රිකාව්්පූර්ණ ණ්රීම ස්්ා ා්සුන්ට උ්දපවේද්්්

1.

මේ වමග ඔබ මලත වඳයා ඇති ඳරිගණක දත්ත ඳත්රිකාල වේපර්ණ කර පීඨමේ වමාරේභක උත්වල අලව්ථාමේදී මශෝ
ඊට මඳර වශකාර මේඛකාධීකාරී / ශිය කටුතු, රුහුණ වි්ලවිදයාය, ලැේමඩම, මාතර මලත මයොමු කෂ ුතුය.

2.

ඔබ රුහුණ වි්ලවිදයාය මලත ඳැණීමටමට මඳර www.ruh.ac.lk යන රුහුණ වි්ලවිදයාය ය මල අ අඩවියට පිවිව ඔබ
පිළිබ අදා මතොරුරු වි්ලවිදයාය ය කෂමණාකරන මතොරුරු ඳධතධතියට (RUMIS) ඇුත් කෂ ුතුය.

3.

මල අ අඩවිමේ 2015/2016 ප්රමේ ලර්යට අදා මකොටවට ඇුු  ී  (රඳ අංක 01)

ඔබමේ User Name ශා

Password ඇුත් කර ඔබමේ දත්ත මේඛනය මලත යා ුතුය. ඔබමේ User Name මව ඔබට බා දි ඇති
තාලකාලික ශිය අංකයද Password මව අ.මඳො.ව. (උ.මඳ.) විභාග අංකය ද ඇුත් කෂ ුතුය.

රඳ අංක 01

4.

ඔබ මලත ැමබන වවිව්තරාත්මක ඳරිගණක දත්ත ඳත්රිකාල

සි ඳරිදි වේපුර්ණ කිරීමමන් ඳසු එය

ලැරදි ඳරිදි දත්ත

ඳධතධතියට යැවිය ුතුය.
5.

රුහුණ වි්ලවිධතයාය විසින් ඔබ මලත එලා ඇති දත්ත ඳත්රිකාමේ ඔබ විසින් වශන් කරන ද මතොරුරු ශා ඔබ
රුහුණ වි්ලවිධතයාය ය කෂමනාකරණ මතොරුරු ඳධතධතියට ඇුත් කෂ මතොරුරු වමාන විය ුතුය.

