Second Announcement

གསལ་བ�གས་གཉིས་པ།
བོད་�ད་�་པ�ར་བ་འོག་�་གསལ།།
Dear Colleagues,
Please read the following carefully. These instructions must be followed
precisely in order to ensure that your application to participate in the IATS2019
will be properly received and processed.
Proposals to participate in the IATS2019 can be submitted by all IATS members
and established scholars in the field of Tibetan Studies. Graduate students
working on their doctorates who have not participated in a previous seminar of
the IATS, should ask their academic advisor to send a letter of recommendation
on their behalf to: iats2019-info@sciencesconf.org. Independent scholars who
have not completed a doctorate in a relevant field, and who have not participated
in a previous seminar of the IATS, should ask a current member of the IATS to
send a recommendation to the same address.
The website for the IATS2019 is hosted by sciencesconf.org at the address
https://iats2019.sciencesconf.org/
This site will be used for submitting your proposals and, if your proposal is
accepted, for registration at the IATS2019. Notification of the outcome of your
application will be sent to you no later than September 15, 2018.
Creation of your account:
Before you can use the IATS2019 website, however, you must create a
Sciencesconf account at this page:
https://www.sciencesconf.org/user/createaccount?lang=en
The page is also available in French and in Spanish. Here is an image of the page
you will need to complete, with translations in Tibetan added:

Please be sure to enter your last name and first name in the forms in which they
are given in the passport you will be using for travel to Paris.
After your account has been created, you can use your login name and password
to enter the IATS2019 website at https://iats2019.sciencesconf.org/ after the
site opens to the public on 21 February 2018 and while it remains open for
submissions until 1 June 2018.
Submission of your proposal:
Following the IATS2019 homepage, three additional pages are now available:
Prepare Your Proposal – this page repeats the instructions you find here.
Financial Aid Information – this page explains the requirements and
procedures for requesting financial aid in order to attend the IATS2019.
Submit – this is the page you must use to submit your proposal. Before
submitting the proposal, please review the five types of proposal described
below and prepare in advance your title, abstract and other information that is
required. The abstract should be no more than one page in length, in pdf format.
If you wish to propose two types of participation (for instance, as panel
organizer and panelist), please choose only the one that you consider to be
primary. Only one submission will be accepted from each participant, but a
second type of participation, whether in the same panel or not, may be
mentioned in your proposal. However, one may not propose the same type of
participation in two different panels (for example, as panelist or discussant in
two separate panels).

Those who wish to participate in the IATS2019 in other capacities – for instance,
as a publisher planning a book display, or a film-maker wishing to screen an
appropriate film outside of a panel– cannot use the present submission forms to
propose those activities, but are invited to write directly to the convenors at:
iats2019-info@sciencesconf.org.
You may submit one of five types of proposal to the IATS2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Paper Proposals
Panel Proposals
Panel Discussant
Roundtable Proposals
Roundtable Participant Proposals

Further details about each of these are given below.
The submissions form, in four parts, is to be completed according to these
guidelines:
Metadata
(1) Enter the title of your proposal.
(2) Select the type of proposal from among the five listed (Panel Proposals,
etc.)
(3) Select the general topic of the proposal among those listed. Please choose
the one that best suits your subject, or, if you think that none does, you
may select “other.”
Author
You will find your name displayed as you have registered it in your
sciencesconf.org account. You will be asked also to specify your institutional
affiliation. Independent researchers may enter “Independent researcher” instead
of an institution name. Note carefully: although the site will permit you to enter
multiple authors for a single proposal, we cannot accommodate this and must
receive proposals naming just one author. If you believe an exception to be
essential, please write to us at iats2019-info@sciencesconf.org.
File
Here you will be asked to upload the file of your abstract. Please remember to
limit abstracts to one page only in pdf format (or, as explained below, two pages
in the case of Panel Proposals) and, in all Paper Proposals, do not include your
name. Please do not upload any supplemental material to this page.
Overview
This allows you to review your submission and to correct it if necessary. Please
remember to click on “submit” once you are satisfied! Once you have done this, it
will not be possible to revise your application.

Types of Proposal
1. Paper Proposals
Paper proposals may be either for individual papers or papers that will be
part of an organized panel, in which case, please indicate within your
proposal the panel concerned. All research presented at the IATS2019
must be original and not previously published. Any infringement of this
will be grounds for rejection of the proposal. The abstract should clearly
summarize the essentials of the contribution proposed. PLEASE DO NOT
INCLUDE YOUR NAME IN THE PDF FILE OF THE ABSTRACT THAT
YOU UPLOAD. At the IATS2019, each paper presentation will be allotted
30 minutes. The facilities at the INALCO include video projection, but
please note at the end of your abstract if you have special audio-visual
needs.
2. Panel Proposals
Panels proposals may be, but are not required to be, for panels listed
among the preliminary panel descriptions that were circulated earlier:
http://www.iats.info/wp/wpcontent/uploads/2018/01/IATS2019_Panel_proposals_15_1_18.pdf
A panel should have a minimum of four panelists. There is no maximum,
as the panel may be divided into two or more sessions. Only one
discussant per panel, however, will be accepted. The abstract should
provide a general explanation of the topic of the panel and its justification.
A second page, included in the same pdf file as the abstract, should list the
panel participants, their institutions, e-mail addresses and the titles of
their papers. It is essential that each panelist also submit separately their
own paper proposal or discussant proposal, in which they must specify the
name of the panel in which they will be participating and the name and email of the organizer. The organizer of the panel is responsible for
ensuring that all participants understand that individual submissions are
required. If there are multiple organizers of a single panel, just one should
take the responsibility for submitting the proposal, specifying within the
proposal who the co-organizers are. Co-organizers, of course, should
submit their own Paper Proposal as explained above.
3. Panel Discussant
A Panel Discussant is a person who does not give a paper but who
facilitates discussion within a panel. Please select this type of
presentation only if this will be your primary or sole role at the IATS2019.
In that case, it will be sufficient to upload, in place of an abstract, a pdf
page listing the panel in question and your role as discussant in it.
4. Roundtable Proposals
Roundtables are less formal than panels and do not involve designated
time allotments for the participants. They are intended to provide an
occasion for informal reports and a free exchange of ideas in regard to

topics of current interest within the Tibetan Studies field. If you are
organizing a roundtable, the abstract should clarify the topic and include
a list of participants. You may not submit a Roundtable proposal in addition
to a Panel proposal. Roundtable participants do not need to submit a
separate Roundtable Participant Proposal, unless this will be their only
participation in the IATS2019.
5. Roundtable Participant Proposals
Please select this type of presentation only if this will be your primary or
sole role at the IATS2019. Your abstract, in that case, should briefly
describe the subject-matter of your contribution.
Please note that the abstract may be submitted in any of the four official
languages of the IATS: English, French, German, or Tibetan. We will not be able to
process abstracts in other languages. Papers also can only be delivered in the
same four languages.

གསལ་བ�གས་གཉིས་པ།

གལ་�ིད་ལམ་�ིད་བཀའ་�ོབ་�ོར་ལ་བཀའ་�ི་�་དོན་ཡོད་ན་
iats2019-rokpa@sciencesconf.org ལ་�ོག་འ�ིན་གནང་རོགས་�།།

�ི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་� �ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་འ�ར་བ�གས་�ོ་ཡོད་པའི་མ�ེན་�ན་
པ་�མ་པས་གཤམ་འཁོད་གསལ་བ�གས་དེ་གཟབ་ནན་ངང་�ོགས་གནང་ཡོད་པ་�། �ེད་�མ་�ི་
ཚ�གས་�གས་�ན་�་བདེ་�ག་ངང་དེབ་�ེལ་�་�་དང་�ས་ཐོག་�་ཐག་གཅོད་ཡོང་�ད་འདིར་འཁོད་
ལམ་�ོན་�མས་ལ་ངེས་པར་�་ལག་བ�ར་ལེགས་པོ་གནང་རོགས་�།།
མ�ེན་�ན་པ་�མ་�ི་ལས་འཆར་�ན་�་དེ་�ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་མི་
དང་། དེ་བཞིན་བོད་རིག་པའི་�ེ་ཁོངས་�ི་ཚད་�ན་མཁས་དབང་�་འ�་ཞིག་ལ་�ལ་ནའང་འ�ིག དེ་
མིན། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་�ེ་ཚན་�ི་ཞིབ་འ�ག་�ོབ་མ་ཞིག་�ོན་ཆད་�ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་
བ�ོ་�ེང་ཚ�གས་འ�ར་�གས་�ོང་མེད་ཚ�། ངེས་པར་�་རང་ཉིད་�ི་�ོབ་�ོན་པའི་ངོས་�ོར་�ག་�ིས་
ཤིག་གོ་�ིག་ཚ�གས་པའི་�ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་ iats2019-info@sciencesconf.org ཐོག་
བ�ར་དགོས། དེ་བཞིན་�ིག་ཁོངས་གང་ལའང་མ་གཏོགས་པའི་མཁས་དབང་དག་འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཚན་
ནས་འ�མ་རམས་པའི་�ག་�ེར་མེད་པ་དང་དེ་�ོན་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་འ�ར་�གས་�ོང་
མེད་ཚ�། ད་ཡོད་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་མི་ཞིག་ནས་ངོ་�ོར་ཡི་གེ་ཞིག་གོང་གསལ་
�ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་གཏོང་དགོས།།
༢༠༡༩ ལོའ ་� �ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་བ�ོ་�ེང་གི་�་ཚ�གས་ནི་
https://iats2019.sciencesconf.org/ ཡིན་པ་དང་དེ་གནས་�ལ་�ེ་བ་ནི་
sciencesconf.org ཡིན། �་ཚ�གས་འདི་ནི་ལས་འཆར་�ན་�་བ�་ལེན་�ེད་ས་ཡིན་པ་དང་།
�ན་�་དང་ལེན་�ང་ན། ཚ�གས་འ�ར་ཐོ་འགོད་�ེད་ས་ཡང་ཡིན། �ེད་�ི་�ན་�འི་ཐད་ཐག་གཅོད་
གང་�ང་བའི་བ�་ལན་དེ་�ི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ ་� �ི་�་ ༩ པའི་ཚ�ས་ ༡༥ ཉིན་མ་འ�ང་བར་འ�ལ་�་ཡིན།།

རང་ཉིད་�ི་�་�འི་ཁ་�ང་བཟོ་�།
�་ཚ�གས་འདི་བེད་�ོད་མ་གནང་གོང་ sciencesconf.org. �་ཚ�གས་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་�ི་�་
�འི་ཁ་�ང་ཞིག་བཟོ་དགོས། དེ་བཟོ་�ད་�་�་ཚ�གས་
https://www.sciencesconf.org/user/createaccount?lang=en ཐོག་ཕེབས་
དགོས།
�་ཚ�གས་འདི་ནི་�ད་རིགས་�་མང་ཅན་ཞིག་ཡིན་�བས། �་�ང་བཟོ་�བས་ད�ིན་�ད་དང་�་རན་
སིའི་�ད་ཡིག་དང་སི་པེན་�ི་�ད་ཡིག་གང་�ང་བེད་�ོད་བཏང་ནའང་བཟོ་�བ། གཤམ་འཁོད་�་ངོས་
�ི་འ�་པར་ནང་ཡོད་པའི་�ོང་ཆ་�མས་འགེངས་དགོས། དེའི་འ�ོ་�གས་�མས་བོད་ཡིག་�་བ�ར་བ་
འདིར་བཀོད་ཡོད།

འགེངས་ཤོག་གི་ནང་�ེད་�ི་�ིམ་མིང་དང་རང་མིང་གཉིས་ངེས་པར་�་�ི་བ�ོད་མཐོང་མཆན་ལག་
འ�ེར་ནང་ཇི་�ར་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་འ�ི་དགོས།།
�་�འི་ཁ་�ང་བཟོས་ཚར་�ེས་རང་གི་�་མིང་དང་གསང་ཚ�ག་�གས་ནས་�་ཚ�གས་
https://iats2019.sciencesconf.org/ ནང་འ�ལ་�བ། �་ཚ�གས་དེ་བཞིན་�ི་ལོ་ ༢༠༡༨
ལོའ ་� �་གཉིས་པའི་ཚ�ས་ ༢༡ ཉིན་དངོས་�་མི་དམངས་ལ་འ�ེམ་�ེལ་�་�་དང་། �ི་ལོ་ ༢༠༡༨ �་བ་
�ག་པའི་ཚ�ས་ ༡ བར་�ན་�་བ�་ལེན་�ི་ཆེད་�ོ་�ེ་ནས་བཞག་�་ཡིན།།

ལས་འཆར་�ན་�་འ�ལ་�།
༢༠༡༩ ལོའ ་� �ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་བ�ོ་�ེང་གི་�་ཚ�གས་�ི་མ�ན་ངོས་ཐོག་ད་ཆ་�་ངོས་
འཕར་མ་ག�མ་�ེད་�བ།།
ཀ༽ ལས་འཆར་�་�ིག – �་ངོས་དེའི་ནང་�ེད་�ི་ལས་འཆར་�་�ིག་�ེད་�ངས་�ི་གསལ་བཤད་
�མས་བ�ར་�ོས་�ས་ཡོད།།
ཁ༽ དཔལ་འ�ོར་རོགས་རམ་�ི་གནས་�ལ། - �ེ་ཚན་འདིའི་ནང་ ༢༠༡༩ ལོའ ་� �ལ་�ིའི་བོད་རིག་
པའི་ཞིབ་འ�ག་གི་ཚ�གས་འ�ར་བཅར་�ད་དཔལ་འ�ོར་�ི་རོགས་རམ་ཇི་�ར་�་དགོས་པ་དང་དེར་
ཆ་�ེན་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་པ་�མས་གསལ་ཡོད།
ག༽ དེབ་�ེལ། - �ེ་ཚན་འདི་ནི་�ེད་�ི་ལས་འཆར་�ིང་བ�ས་དེབ་�ེལ་�ེད་ས་དེ་ཡིན། འོན་�ང་།
�ན་�་མ་འ�ལ་�ོན་གཤམ་�་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་�ི་རིགས་�་དེར་གཟིགས་ནས་
རང་ཉིད་�ི་ལས་འཆར་�ི་འགོ་བ�ོད་དང་། �ིང་བ�ས་དང་དེ་བཞིན་དགོས་ངེས་�ི་གནས་�ལ་གཞན་
དག་�མས་�ོན་ཚ�ད་ནས་�་�ིག་ལེགས་པོ་གནང་དགོས། ལས་འཆར་�ིང་བ�ས་དེ་ཤོག་�ངས་གཅིག་
ལས་མ་མང་བ་དང་ PDF བཟོ་བཀོད་�ི་ནང་བ�ར་དགོས། གལ་ཏེ་�ེད་རང་�ེད་�ོ་གཉིས་�ི་ནང་ལ་
མཉམ་�གས་གནང་འདོད་ཡོད་ཚ�། ༼དཔེར་ན། བ�གས་མོལ་གོ་�ིག་�ེད་མཁན་དང་བ�གས་མོལ་
མཉམ་�གས་�ེད་མཁན་སོགས།༽ �ེད་�ིས་�ེད་�ོ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གང་གལ་ཆེ་ཤོས་འཛ�ན་�ི་ཡོད་
པ་དེ་གདམ་ཀ་གནང་རོགས། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཚ�གས་བཅར་བ་རེ་ནས་�ན་�་གཅིག་མ་གཏོགས་དང་
ལེན་�་�་མིན། ཡིན་�ང་། �ེད་�ོ་གཉིས་པའི་༼བ�གས་མོལ་དེ་རང་ཡིན་མིན་༽�ོར་དེ་ལས་འཆར་
�ིང་བ�ས་ནང་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ན་འ�ིག འོན་�ང་། ཚ�གས་�གས་པ་གཅིག་གིས་བ�ོད་གཞི་དེ་རང་
བ�གས་མོལ་མི་འ�་བ་གཉིས་�ི་ནང་ལ་འ�ལ་བ�གས་�་�འི་�ན་�་འ�ལ་མི་ཆོག དཔེར་ན།
བ�གས་མོལ་མི་འ�་བ་གཉིས་�ི་ནང་མཉམ་བ�གས་པའམ་བ�ོ་�ེང་པའི་ངོ་བོའ་� ཐོག་འ�ལ་བ�གས་
�ེད་པ།།
དེ་མིན་�ེ་ཚན་གཞན་�ི་འོག་ནས་ད་ཐེངས་�ི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་བ�ོ་�ེང་འདིར་མཉམ་�གས་
གནང་འ�ན་ཡོད་རེ་�མས། དཔེར་ན། དཔེ་�ན་པ་ཞིག་དཔེ་དེབ་འ�ེམ་�ེལ་�་འདོད་ཡོད་པ་དང་།
�ོག་བ�ན་འ�བ་�ིད་པ་ཞིག་འོས་འཚམ་�ི་�ོག་བ�ན་ཞིག་བ�གས་མོལ་�ི་�ི་རོལ་ལ་བ�ན་�ོ་ཡོད་
པ་སོགས། གནས་�ངས་དེ་རིགས་ཡིན་ན་གོང་གསལ་འགེངས་ཤོག་བེད་�ོད་�་མི་ཆོག དེ་བས་ཐད་ཀར་
གོ་�ིག་ཚ�གས་པར་�ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་iats2019-info@sciencesconf.org ཐོག་ཡིག་
འ�ེལ་གནང་དགོས།

�ི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་� �ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་བ�ོ་�ེང་ཚ�གས་འ�ར་ལས་འཆར་རིགས་མི་
འ�་བ་�ར་ང་ཚ�ས་དགའ་བ�་�་བཞིན་ཡོད།
༡༽ ད�ད་བ�ོད་ལས་འཆར།
༢༽ བ�གས་མོལ་ལས་འཆར།
༣༽ བ�གས་མོལ་བ�ོ་�ེང་བ།
༤༽ �ོར་ཅོག་གི་ལས་འཆར།
༥༽ �ོར་ཅོག་མཉམ་�གས་པའི་ལས་འཆར།
གོང་འཁོད་�ེ་ཚན་དེ་དག་གི་ཐོག་ཞིབ་�འི་འ�ེལ་བཤད་�མས་གཤམ་�་འཁོད་ཡོད།།
དེབ་�ེལ་འགེངས་ཤོག་ལ་ཆ་ཤས་བཞི་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལམ་�ོན་གསལ་བཤད་གཞིར་བ�ང་
འགེངས་དགོས།
རང་དང་རང་གི་ལས་འཆར་�ོར་�ི་གནས་�ལ།
༡༽ རང་གི་ལས་འཆར་འགོ་བ�ོད་འ�ག་དགོས།
༢༽ གོང་གསལ་�ི་ལས་འཆར་རིགས་མི་འ�་བ་�འི་ནང་ནས་གཅིག་གདམ་དགོས།
༼བ�གས་མོལ་ལས་འཆར་ལ་སོགས་པ།༽
༣༽ དེར་གསལ་ཐོ་ག�ང་ནང་ནས་གཞི་�འི་བ�ོད་གཞི་དང་འཚམ་ཤོས་དེ་གདམ་དགོས། དེ་
མིན། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་�ི་བ�ོད་གཞི་ དེ་�ེ་ཚན་གང་�་ཡང་མི་�ད་�མ་ན།༼གཞན་
པ།༽ ཟེར་བ་དེ་གདམ་ན་མཆོག
�ོམ་པ་པོ།
�ེད་རང་གི་མཚན་ནི་ sciencesconf.org གི་�་ཚ�གས་ཐོག་བཟོས་པའི་�་�ང་ཇི་བཞིན་གསལ་
�ི་རེད། དེ་དང་�ོགས་མ�ངས། �ེད་རང་�ིག་ཁོངས་གང་�་གཏོགས་མིན་ཁ་གསལ་འ�ི་དགོས། རང་
མོས་ཞིབ་འ�ག་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ�་�ིག་ཁོངས་�ི་མིང་འ�ི་མི་དགོས་པར་དེ་ཚབ་ལ་ ༼རང་མོས་ཞིབ་
འ�ག་པ།༽ ཞེས་པའི་�ེ་ཚན་དེ་གདམ་ན་འ�ས་པ་ཡིན། �གས་�ང་དགོས་�ར། �་ཚ�གས་འདིའི་ཐོག་
ལས་འཆར་གཅིག་ལ་�ོམ་པ་པོའ ་� �་མའི་མཚན་འ�ི་ས་ཡོད་�ང་། དོན་དངོས་ཐོག་དེ་�ར་མིན། ང་

ཚ�ས་ལས་འཆར་�ན་�་གཅིག་ལ་�ོམ་པ་པོ་གཅིག་གི་མཚན་མ་གཏོགས་དང་ལེན་�་�་མིན། གལ་ཏེ་
�ེད་�ི་གནས་�ངས་ཧ་ཅང་གི་དམིགས་བསལ་ཡིན་པར་དགོངས་ན། ངེས་པར་�་ང་ཚ�འི་�ོག་འ�ིན་ཁ་
�ང་ iats2019-info@sciencesconf.org འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ�ར་ཡིག་འ�ེལ་གནང་
རོགས་�།
ཡིག་ཆ།
�ེ་ཚན་འདིར་ནི་�ེད་�ི་ལས་འཆར་�ིང་བ�ས་འ�ག་ས་ཡིན། འོན་�ང་། ངེས་པར་�་�གས་�ང་
དགོས་པ་ཞིག་ལ། ལས་འཆར་�ིང་བ�ས་དེ་ཤོག་�་གཅིག་ལས་མང་བ་འ�ི་མི་ཆོག ད�ད་བ�ོད་ལས་
འཆར་ནང་�ེད་རང་གི་མཚན་མ་འ�ི་རོགས་�་�་ཡིན། དེར་མ་ཟད། �ེ་ཚན་འདིའི་ནང་གི་ཡིག་ཆ་
འཕར་མ་གང་ཡང་མ་བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་ནན་�ལ་�་�་ཡིན།
བ�ར་ཞིབ།
�ེ་ཚན་འདིའི་ནང་�ེད་�ི་དེབ་�ེལ་གང་�ས་པ་�མས་ལ་བ�ར་ཞིབ་དང་བཟོ་བཅོས་�ག་�འི་གོ་
�བས་ཡོད། གལ་ཏེ་�ེད་རང་འདོད་�ོ་ཁེངས་ན་ངེས་པར་�་ ༼དེབ་�ེལ།༽ ཞེས་པ་དེར་�ོན་�་མ་
བ�ེད་པ་གནང་རོགས།
ལས་འཆར་�ི་རིགས།
༡༽ ད�ད་བ�ོད་ལས་འཆར།
ད�ད་�ོམ་ཡིག་ཆ་དེ་ནི་གང་ཟག་�ེར་�ི་ད�ད་�ོམ་ཞིག་ཡིན་�ིད་ལ་བ�གས་མོལ་བ�ོ་�ེང་ཞིག་གི་
ཆ་ཤས་ཤིག་�ང་ཡིན་�ིད། གལ་ཏེ་དེ་�ར་ཡིན་ཚ�། རང་གི་ལས་འཆར་ནང་ཁ་གསལ་འཁོད་དགོས།
༢༠༡༩ ལོའ ་� �ལ་�ིའི་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་བ�ོ་�ེང་ཚ�གས་འ�འི་ཚ�གས་�གས་པ་ཚ�ས་ཚ�གས་འ�་
ཐོག་�ོག་�ང་�་�འི་ད�ད་�ོམ་ནི་རང་ཉིད་�ི་ཞིབ་འ�ག་ལས་གཞི་ངོ་མ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། གཞན་
ཡང་པར་�ན་�ས་མ་ཟིན་པའི་ད�ད་�ོམ་ཞིག་ཡིན་དགོས། གལ་ཏེ་དོན་ཚན་དེ་དག་ལས་�ིག་�ིམས་
འགལ་བའི་གནས་�ལ་ཐོན་ཚ�། ལས་འཆར་དེ་ངོས་ལེན་�་བ་ནས་�་�་མིན། ལས་འཆར་�ིང་བ�ས་
ནང་བ�ོད་གཞི་�ིང་དོན་ཁ་གསལ་ཞིག་འཁོད་དགོས། ངེས་པར་�་�གས་�ང་དགོས་པ་ཞིག་
ལ། PFD ནང་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་�ིང་བ�ས་ནང་�ེད་�ི་མཚན་�་བ་ནས་མ་འ�ི་རོགས་གནང་
ཞེས་ནན་�ལ་�་�་ཡིན། ད་ཐེངས་བ�གས་མོལ་བ�ོ་�ེང་ནང་མཉམ་�གས་པ་རེ་ལ་གཏམ་བཤད་�ི་
གོ་�བས་�ར་མ་ ༣༠ ཡོད། བ�ོ་�ེང་ཚ�གས་�ལ་ཤར་�ོགས་�ད་ཡིག་�ོབ་ཆེན་ལ་བ�ན་�ོན་འ�ལ་

ཆས་སོགས་ཆ་�ེན་ཡོད་�ང་། གལ་ཏེ་�ེད་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་དགོས་མཁོ་དེ་འ�་ཡོད་ན་ལས་འཆར་
�ི་མཐའ་མ�ག་དེར་ངེས་པར་�་ཁ་གསལ་ངང་འ�ི་རོགས་གནང་།
༢༽ བ�གས་མོལ་ལས་འཆར།
བ�གས་མོལ་ལས་འཆར་དེ་དེ་�ོན་འ�ེམ་�ེལ་�ས་ཟིན་པའི་�ོན་འ�ོའ ་� བ�གས་མོལ་�ི་འ�ེལ་
བཤད་ཐོ་ག�ང་ http://www.iats.info/wp/wpcontent/uploads/2018/01/IATS2019_Panel_proposals_15_1_18.pdf
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