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 ]۱۵۵۳مبسچ  ۴[
ایکٹ جس کی توسط سے سىذھ تفشیحبت پش ڈیوٹی 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۵۹۱ایکٹ، 

میں  ۱۵۹۱سىذھ تفشیحبت پش ڈیوٹی ایکٹ، جیسب کہ 

 تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو سىذھ تفشیحبت پش ڈیوٹی )تشمیم( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۵۵۲ایکٹ، 

پش اوس  ۱۵۱۲مئی  ۱۱(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس ۲)

 ب۔اس کے بعذ وبفز سمجھب جبئے گ

میں، جس  ۱۵۹۱۔سىذھ تفشیحبت پش ڈیوٹی ایکٹ، ۲

کو اس کے بعذ بھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اس 

( میں، الفبظ ''پچتش'' کے ۱کی ریلی دفعہ ) ۳کی دفعہ 

 لیئے الفبظ ''پچپه'' متببدل ہوں گے۔

 
 

( کی ۲کی ریلی دفعہ ) ۱۱۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

میں، الفبظ ''بیشون ملک'' کے بعذ الفبظ ''یب  (i)شق 

سیىمب کے مبلک کب اوس فلم ومبئش کشوے والے کب'' 

 متببدل ہوں گے۔

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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