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ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ
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ເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ
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ຕອ້ງຕາມ ກດົ 
ໝາຍ 1: 

ປ່າຜະລດິ

ມາດຕະຖານນຍິາ
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ມາດຕະຖານນ ິ
ຍາມ ໄມທ້ ່ ຖກື
ຕອ້ງຕາມກດົ   
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ປ່າໄມຊ້ມົໃຊຂ້ອງ
ບາ້ນ

ມາດຕະຖານນ ິ
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ຕອ້ງຕາມກດົ  
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ໄມທ້ ່ ນ າເຂົາ້ ຈາກຕ່າງ
ປະ ເທດ 
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