محترم وفاقی ٹیکس محتسب پاکستان کا مختصر خاکہ:
ڈاکٹر آصف محمود جاہ  1962میں سرگودھا ،پاکستان میں پیدا ہوئے ،انہوں
نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میڈیسن اور سرجری میں بیچلر کی ڈگری
حاصل کی۔ سی ایس ایس کے امتحان میں کوالیفائی کرنے کے بعد ،انہوں
نے  1992میں اسسٹنٹ کلکٹر کسٹمز کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا
اور چیف کلکٹر (کسٹمز) نارتھ ،ایف بی آر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ڈاکٹر
آصف نے ملک اور بیرون ملک مختلف پیشہ ورانہ اور لیڈر شپ
کورسز/ٹریننگز میں شرکت کی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ٹیکس انتظامیہ کے تمام
پہلوؤں میں وسیع تجربہ التا ہے ،بشمول ٹیکس آپریشنز ،ٹیکس پالیسی ،نفاذ
اور ٹیکس سے متعلق مقدمات کا فیصلہ.
انسان دوستی کی کامیابیاں:
ایک مصروف سرکاری افسر ہونے کے عالوہ قانون کی حدود میں رہ کر
کام کرنا
ڈاکٹر آصف پچھلے  30سالوں سے غریب اور نادار مریضوں کا معائنہ اور
عالج کرنے کے لیے روزانہ وقت نکال رہے ہیں۔ انہوں نے پورے پاکستان
میں ہسپتال ،موبائل کلینک 43 ،ڈسپنسریاں ،کمیونٹی ویلفیئر سینٹرز اور
سکول قائم کیے ہیں۔ سرحدوں سے باہر کام کرتے ہوئے ،وہ بنگلہ دیش میں
مقیم روہنگیا مسلمانوں اور ترکی اور شام میں مقیم شامی پناہ گزینوں کو
امدادی سامان فراہم کرنے میں بھی کامیاب رہے۔  14اکتوبر  2021کو
انہوں نے امدادی سامان کا ایک بہت بڑا کارواں روانہ کیا جس میں 20
کنٹینرز پر مشتمل انسانی امداد کے طور پر افغانستان کے برادر لوگوں کے
لیے تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی کلین گرین پاکستان مہم کے
مطابق تھر گرین مہم کا آغاز کیا جس میں تھر میں  1000ایکڑ رقبے پر
 150گرین فارمز قائم کیے گئے ہیں جہاں گندم ،سبزیاں اور مویشیوں کے
لیے چارہ کاشت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تھر کی خواتین کے لیے انکم
جنریشن سکیم بھی شروع کی۔ کسٹمز ہیلتھ سوسائٹی نے ان کی سربراہی
میں تھر اور بلوچستان کی قحط زدہ آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم
کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں اب تک پینے کے پانی کے 1100
کنویں اور  1000ہینڈ پمپ لگائے ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود جاہ اردو کے

معروف ادیب ہیں اور انہوں نے  26کتابیں تصنیف کی ہیں جنہیں پاکستان
اور بیرون ملک بڑے پیمانے پر پڑھا اور سراہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب دعا،
غزا اور شفا ایک ہاؤس ہولڈ گائیڈ ہے اور اب تک  50,000سے زیادہ
کاپیاں شائع ہو چکی ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے پچھلے پانچ
سالوں سے اسے بہترین فروخت کنندہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر آصف کو 23
مارچ  2021کو صدر اسالمی جمہوریہ پاکستان نے ہالل امتیاز اور 23
مارچ  2016کو پاکستان اور بیرون ملک مصیبت میں گھری انسانیت کے
لیے گراں قدر سماجی خدمات انجام دینے پر ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔
وفاقی ٹیکس محتسب پاکستان کا کردار:
اسالمی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے  29ستمبر
 2021کو ڈاکٹر آصف محمود جاہ سے وفاقی ٹیکس محتسب کا حلف لیا اور
اسی دن انہوں نے ایف ٹی او کا چارج سنبھال لیا۔
وفاقی ٹیکس محتسب کا ٹیکس دہندگان کو ٹیکس حکام کے درجہ بندی کی
بدانتظامی کی شکایات پر انصاف فراہم کرنے میں اہم کردار ہے۔ اس
سلسلے میں ایف ٹی او کے پاس معائنہ سمیت تفتیش کا وسیع اختیار ہے۔
بدانتظامی کا نوٹس از خود نوٹس پر یا وفاقی حکومت ،عدالتوں یا قانون ساز
اداروں کے حوالے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایف ٹی او کو مکمل خود
مختاری انتظامی اور مالی فراہم کی جاتی ہے۔ ان کی مدت مالزمت کو بھی
یقینی بنایا گیا ہے اور قانون کے تحت تحفظ دیا گیا ہے اور انہیں توہین
عدالت کے دائرہ اختیار کو استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کیونکہ
سپریم کورٹ نے کسی بھی شخص کو توہین کی سزا دینا ہے۔ وفاقی ٹیکس
محتسب ٹیکس دہندگان اور ان افراد کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرتا
ہے جن کی وفاقی ٹیکس اتھارٹیز کے خالف حقیقی شکایات ہیں۔

