
HSBC සමාජ මාධ්ය ්රජා මා්ගෝප දෝශ  
 

ඔෝේ නම, ලිපිනය, උදන් දිනය, බ ැංකු ගිණුම් අැංකය, ෝෙඩිට් ක කාපතද අ අැංකය න  ක සිදු ප ද්ශපලික 

ෝ ොරතුරක් ෝ ේස්බුක්,  කවිට්ග සහ ෝනන අ සමාජ මාධ්ය නාලිකා නලින් ෝබාා-හාා ෝනොපන්නා ෝෙසට 

HSBC ා ඩිට්න  ක්ගෝශ  කරයි.  එන  ක යම් ෝ ොරතුරක් ෝබාා-හාා ප නීෝම් අනාානම ඔබ විදුන් ම 

ා රිය යුතු ෝේ.  සමාජ මාධ්ය හරහා සිදු ප ද්ශපලික ෝ ොරතුරක් ෝබාා-හාා පන්නා ෝෙසට HSBC 

සිදු ප අනස්ථානක ඔෝබන් ඉල්ො දුටින්ෝන් න  .   

 

කරුණාකර, දහ  ාෑ ්රන්ගධ්නය නන, ෝය ජනා නන ෝහ  දිරිප න්ෝනන අන් ්ගප යන් සමාජ මාධ්ය 

හරහා දළ ෝනොකරන්න: 

 සූ ප ෝකළීම ෝහ  ඔන්ෙයින් ක දුෝන , ඔ කටු ඇල්ලීම්, බැංෝප  ෝහ  ෝද ක්ග න  ක ඕනෑම 

යමක් ආශ්රි  අන් ්ගප යන් සිදුනක්;   

 ගි ක අවි/ආයුධ්/ෝනඩිට් ෝබෝහ අ, නීතිවිෝර ධී ම අද්රනය සිදුනක්, පිකකා නත අතිය, කාුකක 

ා්ග න භාවි යන් සිදුනක්;  

  කරුන , අසභය නනන ෝහ  ාරුනන්ට ෝනොප ළෝදන ාෑ, ්රන්ඩත අනය, ෝහ  මායසාර ෝහ  

 පම්ෝකොළ  කෂ්දාාන භාවි යන් සිදුනක්;  

 සිදු ප ද්ශපෙයකුට, රජයට ෝහ  ආය නකට එෝරහින අවි අ ට ප නීම ෝහ  සිදු ප රජයක් බඳ 

ෝහලීමට අභිෝය ප සිරීමක් ෝහ     අ සිරීමක්; 

න  ෝහො අ, දහ  ාෑ අන් ්ගප යන් ා දළ ෝනොකළ යුතු ෝේ:   

 අශිෂ්ට, අවිනී ,  කපරු ෝකෝරන, අදහාසා අමක, අදනාාා අමක සහ/ෝහ  නීතිවිෝර ධී 

අන් ්ගප යන්;   

 ්රකා න හිිකකම්, ෝනළඳ ෙකුණු, ෝදෞශපලික අන, ්රනාර ෝහ  ෝනන අ ද්ශපලික ෝහ  හිිකකාර 

අයිතීන් ඇතුළුන සිදු ප ෝ න  ක දා්ග ්නයක අයිතීන් කත ෝකෝරන ෝහ  එෝසේ ෝනොම ති නම් 

උල්ෙැංඝනය ෝකෝරන අන් ්ගප යන්; 

 රැනටිලි සහප  ෝහ  නැංනාකාරී අන් ්ගප යන්; 

 ජාතිය, නයස, ස්ත්රී-ද්රුෂ භානය, අබාධි  භානය, ලිැංගික දි ානතීන්, ජනනා්ගගික අනය, ආපම, 

ෝශ දාෙන මතිම ාන් ර, ජාතික සම්භනය, ද්රන දු භානය, දරම්දරාන, විනාහක අවිනාහක 

බන, නතශධ්   අ අනය, ෝහ  මානදුක ෝහ   ාරීරික ආබාධි  භානය ෝහ  ස්නාභානය ම  

දානම්න වුන   ක ද්ශපෙයකු, ක්ඩතායමක් ෝහ  ෝනන අ ෝනේඅතවි දරිශීෙකයන් ෝන  වුන 



එල්ෙ ෝකෝරන ශෝේ  සහප , ෝහ  ෝනනස්ෝකොට ස ෙෝකන, අනමන් සහප  ෝහ  

අදකී්ගතියට ද අ ෝකෝරන අන් ්ගප යන් ෝහ  ස ෙසුමක්, ෝසේනානක්, ක්ගමාන් යක් ෝහ  

සැංවිධ්ානයක් ෝන  බෙදෑම් සිරීම උෝාසා ෝයොාා පනු ෙබන විරුශධ්නාදී ෝහ  ප ටුම් ඇති 

ෝකෝරන ෝහ  උදායයන් ෝයොාා පනු ෙබන අන් ්ගප යන්;   

 රහසය භානය පිිබඳ ඕනෑම බ ඳීමක් උල්ෙැංඝනය ෝකෝරන රහදුප  ෝ ොරතුරු;  

 දරිපණකයක ක්රියාකාරි අනයට ඕනෑම ආකාරයසින් හා ක සිරීම සඳහා  ක්ගමාණය කරන ො  

වනරස, ඔ අතු-මත පකාැංප, අ කටු-මත පකාැංප සිදුනක් ෝහ  ෝනන අ අ කටු සැංරනක සිදුනක්; 

ෝහ    

  “අයාචි    ද ල්” ්රනාරණ ා න්ීමම් ෝහ  HSBC-ෝනොනන දීමනා, ස ෙසුම්, ෝසේනා ෝහ  

ෝනේඅතවි පිිබඳ සඳහන් සිරීම්; 

 

සඳුාා දුට දුකුරාාා දින නෙ සහ, රජෝේ සහ බ ැංකු  කනාඩු දින හ ර අෝනකු අ නයාදාර දින නෙ  ෝද.න. 

9.00 දුට ද.න. 5.00 ාක්නා ාක්නා කාෙය තුළ HSBC Sri Lanka ෝ ේස්බුක් පිටුන යාන අකාලීන සිරීම 

සහ  කරීක්ෂණය සිරීම අද විදුන් දු ප කරනු ෙබයි.     

 

අදෝේ අන් ්ගප ය ඔබ විදුන් share කරන්ෝන් නම් සහ අද like/follow කරන්ෝන් නම්, ඊට 

ක ම  අෝ ුක.  නන සහ පිටු අද විදුන් ස්නයැංක්රීයනම න න  like/follow සිරීමක් දු ප ෝනොකරුක.  අද 

විදුන් ඔබ follow කරනු ෙ බුනෝහො අ, HSBC ෝනතින් සිදු ප ආකාරයක අනුම  සිරීමක් එයින් අාහස් 

ෝනොෝකෝරයි.   

 

සමාජ මාධ්ය ෝේදිකා මගින් HSBC ෝන  සහ HSBC පිිබඳන ජන ාන දනසන ාෑ අද ඉ ා සක්රීය 

ෝෙස පිරික්සිකන් දුටින අ ර, ඔෝේ ්රතිනාර අපය කරුක.  ෝකෝසේ ෝන  අ, එකී ෝේදිකානන්ෝේ ෝදො ප 

ස්නාභානය  කසාම, දුයලු ප ටලු සම්බන්ධ්ෝයන් ්රතිනාර ා ක්ීමෝම් ෝහ  සම්බන්ධ්ීමෝම් ෝහ  

හ සියානක් අදට ෝනොම  .     

 

HSBC ෝදනී දුටින සමාජ මාධ්ය හරහා ෝ ස්බුක් ෝහ   කවිට්ග ෝනතින් සතු  දිකවුත හරහා ද්ශපලික 

ගිණුම් ෝ ොරතුරු පිිබඳන සාකච්ඡා කළ ෝනොහ ක.  එන  ක ෝ ොරතුරු ෝබාා-හාා ප නීෝම් අන ය ාන 

මතු නන විමසීමක් ඔබ හට තිෝේ නම්, ාක්නා ඇති  පරකථන අැංක හරහා කරුණාකර අද හා සම්බන්ධ් 

නන්න.     


