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A183: Sinhala Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued 
ප්රධාන සැකිල්ල සමඟ ඉඟි (සිංහල භාෂාව) 
 

Pitcher’s Name 
අදහස ඉදිරිපත් 
කරණ්නාෙග් නම 

Your name here  
ෙමහි ඔබෙග් නම ලියන්න 

FoR category 
FoR වර්ගය 

Field of Research 
පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේත්රය 

Date Completed 
සම්පුර්ණ කළ දිනය 

Insert date here 
ෙමහි දිනය ලියන්න 

(A) Working Title 
වෑඩකරන ශීර්ෂය 

Succinct/informative title here 
තීක්ෂණ/ ෙතොරතුරු සහිත ශීර්ෂය 
 

(B) Basic Research 
Question 

මූලික පරික්ශන ප්රශ්ණය 

IN one sentence, define the key features of the research question. 
එක් වගන්තියකින්, පර්ෙය්ෂණ ගැටළුෙව් මූලික ලක්ෂණ අර්ථ දක්වන්න. 
 

(C) Key paper(s) 
වැදගත් පර්ෙය්ෂන ලිපි  

Identify the key paper(s) which most critically underpin the topic (just standard reference details). Ideally one paper, but at most 3 
papers. Ideally, by “gurus” in the field, either recently published in Tier 1 journal(s) or recent working paper e.g. on SSRN. 
ෙමම පරීක්ෂණයට භාවිතා කල වැදගත් පර්ෙය්ෂණ සඟරා ලිපි  (අදාල සම්මත ෙතොරතුරු සමග). හැකිනම් එක් ලිපියක් පමණක් සදහන් 
කරන්න (උපරිම ලිපි තුනයි). විෂය පුෙරෝගාමීන් විසින් ප්රසිද්ද කරන ලද පර්ෙය්ෂණ සඟරා ලිපි ඉතා සුදුසුය. මෑතදී ප්රකාශ කල, පළමු 
ෙපළ විෂය අධ්යයන පර්ෙය්ෂණ සඟරා ලිපි ෙහෝ මෑතදී සිදු ෙවමින් පවතින ලිපි සුදුසුය. උදාහරණ: SSRN 
 

(D) Motivation/Puzzle 
දිරි ෙහේතුව/ ෙප්රෙහේළිකාව 
 

IN one short paragraph (say a max of 100 words) capture the core academic motivation – which may include identifying a “puzzle” 
that you hope to resolve.  
එක් ෙකටි ෙඡ්දයකින් (උපරිම වචන 100) අධ්යයන ෙපළඹුම සාරාංශ කරන්න - ෙමහි ඔබ විසඳීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන " ප්රෙහේළිකාව " 
හඳුනා ෙගන ඇතුලත් කල හැක. 
 

THREE  
තුන 

Three core aspects of any empirical research project i.e. the “IDioTs” guide  
ඕනෑම ආනුභවික පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතියක ප්රධාන අංග තුනක්. (“IDioTs”) මගෙපන්වීම 
 

(E) Idea? 
අදහස 
 

Identify the “core” idea that drives the intellectual content of this research topic. If possible, articulate the central hypothesis(es). 
Identify the key dependent (“explained”) variable and the key test/independent (“explanatory”) variable(s). Is there any serious 
threat from endogeneity here? If so, what is the identification strategy? Is there a natural experiment or exogenous shock that can be 
exploited? Is there any theoretical “tension” that can be exploited? 
ෙමම පර්ෙය්ෂණ මාතෘකාව බුද්ධිමය අන්තර්ගතයකින් ලබාගත් බව ෙපන්වන "ෙක්න්�ය " අදහස හඳුනාගන්න. හැකි නම්, මධ්යගත 
කල්පිතය සකසන්න.  අධ්යයනය රඳා පවත්නා ප්රධාන පරායත්ය හා ස්වායත්ය විචල්ය  හඳුනාගන්න. ෙමහි අනෙප්ක්ෂිත/අෙප්ක්ෂිත කිසිදු 
බරපතල  බාධාවක් (endogeneity) තිෙබ්ද? එෙසේ තිෙබ්නම්, එම හඳුනා ගැනීෙම් උපාය කුමක්ද? ප්රෙයෝජනයට ගත හැකි 
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ස්වාභාවික අත්හදා බැලීමකින් ෙහෝ බහිර්ජන්ය  (exogenous) කම්පන තිෙබ්ද? ප්රෙයෝජනයට ගත හැකි, ඕනෑම න්යායාත්මක 
"ආතතිය" තිෙබනවා ද? 
 

(F) Data? 
දත්ත 
 
 

(1) What data do you propose to use? e.g. country/setting; Why?  Unit of analysis? Individuals, firms, portfolios, industries, 
countries …? sample period; sampling interval? Daily, weekly, monthly, quarterly, annual, … Type of data: firm specific vs. 
industry vs. macro vs. …? 

ඔබ භාවිතා කරන්න ෙයෝජනා කරන දත්ත ෙමොනවාද? උදාහරණ: රට/පරිසරය(සැකසුම); ෙහේතුව? විශ්ෙල්ෂණ ඒකකය? තනි 
පුද්ගලයින්, සමාගම්, පදවි, කර්මාන්ත, රටවල් ...? ආදර්ශ (නියැදීම්) කාලය; ආදර්ශ (නියැදීම්) පරතරය? දිනපතා, සතිපතා, 
මාසිකව, කාර්තුමය, වාර්ෂික, ... දත්ත වර්ගය: සමාගම් විෙශේෂ එදිරිව කර්මාන්ත එදිරිව සාර්ව එදිරිව ...? 

 
(2) What sample size do you expect? Cross-sectionally? In Time-series/longitudinal?  
ඔබ කුමන නියැදි ප්රමාණයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ද? හරස්-ෙකොටසක් වශෙයන්? කාල-පරාසයක් /කාලාන්තර වශෙයන්? 
  
(3)Is it a panel dataset? 
එය මණ්ඩලයක දත්ත සමුදායක්ද? 
 
(3) Data Sources? Are the data commercially available? Any hand-collecting required? Are the data to be created based on your 

own survey instrument? Or by interviews? Timeframe? Research assistance needed? Funding/grants? Are they novel new data?  
දත්ත මාර්ග? දත්ත වාණිජමය ලබා ගත හැකිය? අතින් එකතු කිරීම අවශ්යද? දත්ත නිර්මාණය ඔෙබ්ම සමීක්ෂණය උපකරණය මත 
පදනම් කල යුතු ද? ෙහෝ සම්මුඛ සාකච්ඡා ද? කාල රාමුව? පර්ෙය්ෂණ සහාය අවශ්යද? අරමුදල්/ආධාර? දත්ත අලුත්ද? 

 
(4) Will there be any problem with missing data/observations? Database merge issues? Data manipulation/”cleansing” issues? 
අතුරුදන් දත්ත/නිරික්ෂණ වලින් ප්රශ්නයක් ෙව්ද? දත්ත-සමුදාය ඒකාබද්ධ කිරීම් ගැටළු? දත්ත ෙවනස් කිරීම් / පිරිසිදු කිරීම් ප්රශ්න? 

 
(5) Will your “test” variables exhibit adequate (“meaningful”) variation to give good power? Quality/reliability of data? 
ඔෙබ් "පරීක්ෂණය" විචල්ය ප්රමාණවත්("අර්ථවත්")විචලනය ෙපන්නුම් කරයිද? දත්ත ප්රමිතිය/ විශ්වසනීයත්වය? 

 
(6) Other data obstacles? E.g. external validity? construct validity? 
ෙවනත් දත්ත බාධක? බාහිර වලංගු? ෙත්මා/විචල්ය ඉදිකිරීම් වලංගු? 

 
(G) Tools? 
උපකරණ 

Basic empirical framework and research design? Is it a regression model approach? Survey instrument issues/design? Interview 
design? Econometric software needed/appropriate for job? Accessible through normal channels? Knowledge of implementation of 
appropriate or best statistical/econometric tests? Compatibility of data with planned empirical framework? Is statistical validity an 
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issue? 
මූලික ආනුභවික රාමුව සහ පර්ෙය්ෂණ සැලසුම්? එය අවගමනය ආදර්ශ ප්රෙව්ශයද? සමීක්ෂණය උපකරණය ගැටළු/නිර්මාණ? 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සැලසුම්? ආර්ථිකමිතික මෘදුකාංග අවශ්යතා/කාර්ය සඳහා සුදුසුද? සාමාන්ය ක්රමෙව්දී හරහා ප්රෙව්ශවිය හැකිය? සුදුසු 
ෙහෝ ෙහොඳම සංඛ්යා / ආර්ථිකමිතික පරීක්ෂණ �යාත්මක කිරීම පිළිබඳ දැනුම? සැලසුම් ආනුභවික රාමුව සමග දත්ත ගැලපුම්? 
සංඛ්යාන වලංගු ප්රශ්න තිෙබ්ද? 

TWO 
ෙදක 

Two key questions 
ප්රධාන ප්රශ්ණ ෙදක  

(H) What’s New? 
අළුත් ෙමොනවද? 
 

Is the novelty in the idea/data/tools? Which is the “driver”, and are the “passengers” likely to pull their weight? Is this “Mickey 
Mouse” [i.e. can you draw a simple Venn diagram to depict the novelty in your proposal?] 
ෙමම මත අදහස/ දත්ත/ පර්ෙය්ෂණ උපකරණ අළුත් ද? වැදගත් වන්ෙන්, පාලනය කරන්නාද පාලනය ෙවන්නාද? ඔබෙග් ෙයෝජනාව තුළ 
නිවරැදි මත නිරූපණය කිරීමට සරල Venn සටහන ෙයොමු කළ හැක්ෙක් ෙකෙසේද? 
 

(I) So What? 
ඉතින් කුමක්ද? 

 

Why is it important to know the answer? How will major decisions/behaviour/activity etc be influenced by the outcome of this 
research? 
ෙමම පර්ෙය්ෂණ පිළිතුර දැන ගැනීම වැදගත් වන්ෙන් ඇයි?  
ෙමම පර්ෙය්ෂණ ප්රතිපල විසින් ප්රධාන තීරණ /හැසිරීම /�යාකාරකම් ආදියට බලපෑම් කරනු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද? 
 

ONE 
එක 

One bottom line 
හරය 

(J) Contribution? 
පර්ෙය්ෂණ දායකත්වය 
කුමක්ද? 
 

What is the primary source of the contribution to the relevant research literature? 
ෙමම පර්ෙය්ෂණෙයන් දක්වන අදාළ පර්ෙය්ෂණය සාහිත්යමය ප්රාථමික මූලාශ්ර දායකත්වය කුමක් ද?  
 

(K) Other 
Considerations  

ෙවනත් සැලකිලිමත් විය 
යුතු කරුණු 
 

Is Collaboration needed/desirable? – idea/data/tools? (either internal or external to your institution) 
අදහස /දත්ත /පර්ෙය්ෂණ උපකරණ සඳහා, පර්ෙය්ෂණයට හවුල් සහභාගිත්වය අවශ්යද /ෙයෝග්යද?  ? (ඔබෙග් ආයතනයට අභ්යන්තර ෙහෝ 
බාහිර වශෙයන්) 
 
Target Journal(s)? Realistic? Sufficiently ambitious? 
ඉලක්ක සඟරා තිෙබ්ද? යථාර්ථවාදීද? ප්රමාණවත් බලාෙපොෙරොත්තුවක්ද?  
 
“Risk” assessment [“low” vs. “moderate” vs. “high”: “no result” risk; “competitor” risk (ie being beaten by a competitor); risk of 
“obsolescence”; other risks?  
"අවදානම්" තක්ෙසේරුව ["පහළ" එදිරිව "මධ්යස්ථ" එදිරිව "ඉහළ": "ප්රථිපල විරහිත" අවදානම්; "තරඟකරුවා" අවදානම් 
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 (තරඟකරුෙවකුට පැරදුන අවදානම්); යල් පැනීෙම් අවදානම්; ෙවනත් අවදානම්? 
 
Are there any serious challenge(s) that you face in executing this plan? What are they? Are they related to the Idea? The Data? The 
Tools? Are there ethical considerations? Ethics clearance? 
ෙමම සැලැස්ම �යාත්මක කිරීෙම්දී ඔබ මුහුණ ෙදන කිසිදු බරපතල අභිෙයෝග/අභිෙයෝගයක් තිෙබ්ද? ඒවා ෙමොනවාද? ඒවා, පර්ෙය්ෂණ අදහසට 
සම්බන්ධද? දත්තවලට  සම්බන්ධද? පර්ෙය්ෂණ උපකරණවලට සම්බන්ධද? පර්ෙය්ෂණයට සදාචාරාත්මක/ අචාර ධර්ම සලකා බැලීම් තිෙබ්ද? 
පර්ෙය්ෂණයට සදාචාරාත්මක/ අචාර ධර්ම අනුමැතිය තිෙබ්ද? 
 
Is the scope appropriate? Not too narrow, not too broad.  
පර්ෙය්ෂණ විෂය පථය සුදුසු ද? ඉතා පටු ෙහෝ පුළුල් ෙව්ද. 
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