
පාඨමාලාවේ වෙවන වෙවමේෙරයට අදාලව  පර්වේෂණ නිබන්ධන ෙහ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

01. Investigative Crime Research & Work-based Assignment - HDCI 21105 

 

RESEARCH ASSIGNMENT - නිබන්ධය  

 Assessment will take the form of a work based assignment (includes the outline proposal 

submitted by the candidate and accepted as appropriate by the teacher or supervisor). 

 The outline proposal is to be submitted during the duration of the first semester of 

programme delivery with the submission of the completed work based assignment three 

months time conclusion of the semester. 

Presentation – 30 Min 

Presentations will be evaluated after the three weeks time of submission date of Research 

Desertaion. Presentation – 22 Min, Q&A – 8 Min  

 ප ොලිස් රොජකොරි සම්බන්ධපයන් ඔබ ඉපෙනෙත් දැනුම ආශ්රපයන්  ්පෂණයය්  ිදු  ක  ුතු 

අතර එම ිදු කරන  ්පෂණයය,  ්පෂණය වෝතොව්  පෙස ඉදිරි ත් ක  ුතුය. පම් සඳහො 

ප්රථමමපයන් ඔබ ිසිදන්  ්පෂණය පයෝජනොවලිය්  සකස් කර ඔබපේ පමොඩිුතෙභොර 

ආචෝයවරයොපෙන් පහෝ  ත්කර ඇති  ්පෂණය අධී් ණක වරයොපෙන්  ්පෂණය පයෝජනොවලිය 

සම්මත කර ෙත ුතුය. 

 ඉන්  සු ඔබ ිසිදන්  ්පෂණයය ිදු ක  ුතු අතර නිරුරුවම ඔබපේ  ්පෂණය අධී් ණක 

වරයොපේ උ පදස් ෙබොෙත ුතුය / හමු වී සොකච්ඡො  ැවැත්ිසය ුතුය.  ්පෂණය වෝතොව නියමිත 

අධයයන පසපමස්තරය අවසන් වී මොස 3කට  සුව භොරදිය ුතුය.  ්පෂණය අවසන් වෝතොව 

භොරදීමට ප්රථමමව ඉදිරි ත් කිරීම (presentation) කෙුතුය. 

ඉදිරිපත් කිරීම - විනාඩි - 30  

 ්පෂණය අවසන් වෝතොව බොරදී සති ුනකට  සුව ඉදිරි ත් කිරීම් ඇෙයීමට ේ  කරනු ඇත. 

ඉදිරි ත් කිරීම සඳහො ිසනොඩි 22 ් ද, ප්රශ්න-උත්තර සඳහො ිසනොඩි 8 ් ද හිමි පේ.  

 

 2019.04.22 දින පැය 1600 ට ප්රථමම  හත ආකොරයට සම්පුර්ය කරන ෙද  ්පෂණය 

නිබන්දන මුද්රිෙ පිටපත් වදක බැගින් ෙහ මෘදු පිටපත් (pdf සහ MSWord) CD ෙැටියක 

ඇතුලත් කර නිිද පෙස lable කර රොෙම වවදය පීඨපෂ ිසභොෙ අංශයට බොරදිය ුතුය. 

ිසදුත් තැ ැල් මගින් hdciexam@kln.ac.lk ද pdf සහ MSWord පිට ත බැගින් පයොමු 

කෙ ුතුය.  

 ස් වයං ප්රකොශ (Declaration form) නිිද ආකෘතිය අනුව සම්පුර්ය කර නිබන්ධනවෙ 

පෙොනුකර තිබිය ුතුය. 
 ප්රමොධ වී ඉදිරි ත් කිරීම ෙකුණු අඩු වීමට පහ්ු පේ. 



 නිබන්ධන ිදයල්ේ ම FMAbhaya, AHNelum, Iskoola Pota යන අකුරු ව්ෙ බොිසතපයන් 

 මය්  සකස් කෙ ුතුය. Font Size – 12, Line Space – 1.5 ිසය ුතුය. ප්රධොන මොතෘකො 

Font Size – 16 සහ අනු මොතෘකො Font Size – 14 බොිසතො කෙ ුතුය. 

 ිසභොෙ අක්රමිකතො ිදු කර තිබීම ප්රතිලෙ අත්හිුවවීමට පහ්ු වන අතරම ිසනයණුකුෙව 

කටුතු කිරීමටද පහ්ු පේ. 

 

 

All Research Desertaion should be hands over as two hard copies and properly 

labled CD with pdf and MSWord format to the Exam unit, Faculty of Medicine, 

University of Kelaniya and as an e-copy mail to hdciexam@kln.ac.lk address on or 

before 22nd April 2019, 4.00 pm. (e-copy should be in pdf and MSword formats)  

The filled declaration form should be attached to both copies. Please use scanned 

copy of filled form to attach to e-copy. Delayed submissions will be subjected to mark 

reduction as in students’ hand book.  

Fonts – FMAbhaya / AHNelum / Iskoola Pota 

Font Size – 12, Line Space – 1.5 

Main Topics Font Size – 16 & Sub Topics Font Size – 14 

Please note that plagiarism in any form is an examination offence. 


