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           ല ോക്പോൽ & ല ോകോയുക്ത  

പ്പധോനപ്പെട്ട വസ്തു തകൾ 

 ല ോക്പോ ുും ല ോകോയുക്തയുും 2013 പ്പ  ല ോക്പോൽ, ല ോകോയുക്ത നിയമും വഴി 

സ്ഥോപിതമോയ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓുംബുഡ്സ്മോനോണ്. 

 ലകപ്രത്തിൽ 'ല ോകപ്ോൽ', എല്ലോ സുംസ്ഥോനങ്ങളി ുും 'ല ോകോയുക്ത' എന്നിവ 

നിയമിക്കോനുള്ള വയവസ്ഥയുണ്്ട. 

 ഒരു ഭരണഘടനോ പദവിയുും ഇല്ലോപ്പത സ്ഥോപിതമോയ നിയമപരമോയ 

സ്ഥോപനങ്ങളോണിവ. 

 മുൻ സുപ്പരും ലകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ ്പിനാകി ചന്ദ്ര ഘ ാസ ്ആണ ്ഇന്ത്യയിപ്പ  

ആദയപ്പത്ത ല ോകപ്ോൽ. 

ല ോക്പോ ിന്പ്പെയുും ല ോകോയുക്തയുപ്പടയുും പരിണോമും 

 1809 -ൽ ആദയമോയി സവരഡനിൽ ഒരു ഓഫരസ ്ഓുംബുഡ്സ്മോൻ സ്ഥോപിക്കപ്പെട്ടു. 

 രണ്ടോും ല ോക മഹോയുദ്ധത്തിനു ലേഷും ഓുംബുഡ്സമ്ോൻ എന്ന ആേയും ഗണയമോയി 

വികസിച്ചു. 

 1967 ൽ യുണണറ്റഡ് കിുംഗ്ഡും ഇത ്അുംഗരകരിച്ചു. 

 ഇന്ത്യയിൽ, ഈ ആേയും ആദയമോയി നിർലേേിച്ചത ്1960 കളുപ്പട തുടക്കത്തിൽ 

അന്നപ്പത്ത നിയമ മപ്ന്ത്ി അലേോക് കുമോർ പ്പസൻ ആയിരുന്നു. 

 1966 -ൽ ആദയപ്പത്ത ഭരണപരിഷ്കോര കമ്മരഷന്പ്പെ േുപോർേകൾ 

പ്പപോതുപ്പവർത്തകർപ്പക്കതിരോയ പരോതികൾക്കോയി സവതപ്ന്ത് അലതോെിറ്റി 

രൂപരകരിക്കോൻ നിർലേേിച്ചു. 

 2005 -ൽ വരരെ പ്പമോയ് ിയുപ്പട അദ്ധയക്ഷതയി ുള്ള രണ്ടോമപ്പത്ത ARC- ഉും ല ോക്പോൽ 

 ഭയമോക്കോൻ േുപോർേ പ്പെയ്തു. 

 ഇന്ത്യയിൽ ആദയമോയി, ല ോക്പോൽ ബിൽ 1968 -ൽ ല ോക്സഭയിൽ അവതരിെിപ്പച്ചങ്കി ുും 

പോസോക്കോനോയില്ല, 2011 വപ്പര ബിൽ പോസോക്കോൻ പ്പമോത്തും എട്ട ്പരോജയപ്പെട്ട 

പ്േമങ്ങൾ നടന്നു. 

 ഒടുവിൽ, സിവിൽ പ്പസോണസറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള വ ിയ സമ്മർേവുും സോമൂഹിക 

പ്ഗൂെുകളിൽ നിന്നുള്ള ആവേയവുും 2013 പ്പ  ല ോക്പോൽ, ല ോകോയുക്തോസ ്ബിൽ 

പോസോക്കുന്നതിന ്കോരണമോയി. 

2013 പ്പ  ല ോക്പോൽ നിയമത്തിപ്പ  പ്പധോന വസ്തു തകൾ  

 ലകപ്രത്തിൽ ല ോക്പോൽ എന്നുും എല്ലോ സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്കുും ല ോകോയുക്ത എന്നുും 

അെിയപ്പെടുന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓുംബുഡ്സ്മോൻ സ്ഥോപിക്കോൻ ഈ നിയമും 

അനുവദിക്കുന്നു. 

 ബിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വയോപിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മരർ സുംസ്ഥോനവുും ഈ നിയമത്തിന ്

കരഴി ോണ.് 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

 പ്പധോനമപ്ന്ത്ി ഉൾപ്പെപ്പട എല്ലോ വിഭോഗും പ്പപോതുപ്പവർത്തകപ്പരയുും ല ോക്പോൽ 

ഉൾപ്പക്കോള്ളുന്നു. 

 സോയുധ ലസനയിപ്പ  ഉലദയോഗസ്ഥർ/ഉലദയോഗസ്ഥർ ല ോക്പോ ിനപ്്പെ കരഴിൽ വരുന്നില്ല. 

 ലപ്പോസികയൂഷൻ സമയത്ത ്ലപോ ുും, അഴിമതി നിെഞ്ഞ മോർഗങ്ങളി ൂപ്പട ലനടിയ 

സവത്ത ്അറ്റോച്ചുപ്പെയ്യുന്നതിനുും കണ്ടുപ്പകട്ടുന്നതിനുും വയവസ്ഥകളുണ്്ട. 

 നിയമും ആരുംഭിച്ച ്ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സുംസ്ഥോനങ്ങൾ ല ോകോയുക്തയുപ്പട 

ഓഫരസ ്സ്ഥോപിക്കണും. 

 വിസിൽ ലലോവർ ആയി പ്പവർത്തിക്കുന്ന പ്പപോതുപ്പവർത്തകരുപ്പട സുംരക്ഷണത്തിന ്

ഇതിൽ വയവസ്ഥകളുണ്്ട. 

ല ോക്പോ ിന്പ്പെ ഘടന 

 ല ോക്പോ ിനപ്്പെ ഓഫരസിൽ ഒരു അധയക്ഷനുും പരമോവധി 8 അുംഗങ്ങളുും ഉൾപ്പെടുന്നു. 

 പ്പെയർമോനുും പകുതി അുംഗങ്ങളുും നിയമപരമോയ പശ്ചോത്ത ങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ളവരോയിരിക്കണും. 

 50% സരറ്റുകൾ SC, ST, OBC, നയൂനപക്ഷങ്ങൾ അപ്പല്ലങ്കിൽ സ്പ്തരകൾക്ക ്സുംവരണും 

പ്പെയ്തിരിക്കുന്നു. 

പ്പെയര്ലപഴ്സണിപ്പന തിരപ്പഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള മോനദണ്ഡും 

 അവർ  ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയുപ്പട മുൻ െരഫ ്ജസ്റ്റിസ ്അപ്പല്ലങ്കിൽ സുപ്പരും ലകോടതി ജഡ്ജി 

ആയിരിക്കണും. 

 അഴിമതി വിരുദ്ധ നയും, നിയമും, മോലനജപ്്പമന്െ ്തുടങ്ങിയവയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട 

വിഷയങ്ങളിൽ കുറ്റമറ്റ സമപ്ഗതയുും മികച്ച കഴിവുും ഉള്ള ഒരു പ്പമുഖ 

വയക്തിയോയിരിക്കണും പ്പെയർലപഴ്സൺ  . 

പ്പെയർലപഴ്സന്പ്പെയുും അുംഗങ്ങളുപ്പടയുും നിയമനും 

തോപ്പഴ പെയുന്ന പ്പസ ക്ട് കമ്മിറ്റിയുപ്പട േുപോർേ പ്പകോരും ഇന്ത്യൻ രോഷപ്്ടപതി 

അുംഗങ്ങപ്പള  നിയമിക്കുന്നു:- 

 പ്പധോനമപ്ന്ത്ി. 

 ല ോകസ്ഭോ സ്പരക്കർ. 

 ല ോകസ്ഭയിപ്പ  പ്പതിപക്ഷ ലനതോവ്. 

 ഇന്ത്യയുപ്പട െരഫ ്ജസ്റ്റിസ.് 

 രോഷ്പ്ടപതി നിയമിച്ച ഒരു പ്പമുഖ നിയമജ്ഞൻ. 
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ഓഫരസിന്പ്പെ കോ ോവധി 

 ല ോക്പോൽ പ്പെയർമോനുും അുംഗങ്ങളുും അഞ്ച ്വർഷും അപ്പല്ലങ്കിൽ 70 വയസ്സ ്വപ്പര 

ഓഫരസിൽ തുടരുും. 

 പ്പെയർലപഴ്സനപ്്പെ േമ്പളവുും അ വൻസുകളുും മറ്റ ്ലസവന വയവസ്ഥകളുും ഇന്ത്യയുപ്പട 

െരഫ ്ജസ്റ്റിസിന ്തു യമോണ,് കൂടോപ്പത അുംഗങ്ങൾ സുപ്പരും ലകോടതി ജഡ്ജിയുമോയി 

തോരതമയപ്പെടുത്തോവുന്നതോണ.് 

 ഇന്ത്യയുപ്പട ഏകരകൃത ഫണ്ടിൽ നിന്നോണ ്എല്ലോ പ്പെ വുകളുും ഈടോക്കുന്നത.് 

ല ോക്പോ ിന്പ്പെ അധികോരപരിധിയുും അധികോരങ്ങളുും 

 എല്ലോ പ്ഗൂെുകളോയ എ, ബി, സി, ഡി ഓഫരസർമോർക്കുും ലകപ്ര സർക്കോർ 

ഉലദയോഗസ്ഥർ, പ്പപോതുലമഖ ോ സ്ഥോപനങ്ങൾ, പോർ പ്പമന്െ ്അുംഗങ്ങൾ, മപ്ന്ത്ിമോർ 

എന്നിവരുപ്പട അധികോരപരിധി ല ോക്പോ ിന ്ഉണ്ട,് അതിൽ പ്പധോനമപ്ന്ത്ിയുും 

ഉൾപ്പെടുന്നു. 

 അന്ത്ോരോഷ്പ്ട ബന്ധങ്ങൾ, സുരക്ഷ, പ്പപോതു പ്കമും, ആണലവോർജ്ജും എന്നിവയുമോയി 

ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി വിഷയങ്ങൾ ഒഴിപ്പക പ്പധോനമപ്ന്ത്ി ല ോക്പോ ിനപ്്പെ പരിധിയിൽ 

വരുന്നു. 

 നിയമ ുംഘനും, ണകക്കൂ ി നൽകൽ, ണകക്കൂ ി വോങ്ങൽ എന്നിവയുമോയി 

ബന്ധപ്പെട്ട മലറ്റപ്പതങ്കി ുും വയക്തിയുും ല ോക്പോ ിന്പ്പെ പരിധിയിൽ വരുും. 

 അവരുപ്പടയുും അവരുപ്പട ആപ്േിതരുപ്പടയുും സവത്തുക്കളുും ബോധയതകളുും എല്ലോ 

പ്പപോതു ഉലദയോഗസ്ഥർക്കുും നൽകുന്നത ്ഇത് നിർബന്ധമോക്കുന്നു. 

 സി.ബി.ഐ, സി.വി.സി മുത ോയ എല്ലോ ഏജൻസികൾക്കുും നിർലേേങ്ങൾ നൽകോൻ 

അതിന ്അധികോരമുണ്്ട. ല ോക്പോൽ ഏൽെിച്ച െുമത യിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട 

ഉലദയോഗസ്ഥപ്പന ല ോക്പോ ിനപ്്പെ അനുമതിയില്ലോപ്പത മോറ്റോൻ കഴിയില്ല. 

 ല ോക്പോ ിനപ്്പെ അലനവഷണ വിഭോഗത്തിന ്ഒരു സിവിൽ ലകോടതിയുപ്പട 

അധികോരങ്ങളുണ്്ട. 

 ലപ്പോസികയൂഷൻ സമയത്ത ്ലപോ ുും അഴിമതി നിെഞ്ഞ മോർഗങ്ങളി ൂപ്പട സമ്പോദിച്ച 

സവത്ത ്കണ്ടുപ്പകട്ടോനുള്ള അധികോരും ല ോക്പോ ിന ്ഉണ്ട.് 

 അഴിമതി ആലരോപണവുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്പപോതുപ്പവർത്തകപ്പര സസപ്്പപൻഡ് 

പ്പെയ്യോലനോ ണകമോറ്റും പ്പെയ്യോലനോ അതിന ്അധികോരമുണ്്ട. 

 ഏത ്ലകസുും ലകൾക്കോനുും തരരുമോനിക്കോനുും പ്പലതയക ലകോടതികൾ 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിന ്ലകപ്ര സർക്കോരിപ്പന േുപോർേ പ്പെയ്യോൻ കഴിയുും. 

ല ോക്പോ ിന്പ്പെ പ്പവർത്തനപ്കമും 

 പരോതിയിൽ മോപ്തമോണ ്ല ോക്പോൽ പ്പവർത്തിക്കുന്നത.് ഇതിന ്സവലമധയോ 

നടപടിപ്പയടുക്കോൻ കഴിയില്ല. 

 അത്  ഭിച്ച ലേഷും ഒരു പ്പോഥമിക അലനവഷണത്തിന ്ഉത്തരവിടോും. 

 ല ോക്പോ ിന ്രണ്്ട പ്പധോന വിഭോഗങ്ങളുണ്്ട: അലനവഷണ വിഭോഗവുും ലപ്പോസികയൂഷൻ 

വിഭോഗവുും. 
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 തനപ്്പെ അലനവഷണ വിഭോഗത്തി ൂപ്പട, അഴിമതി നിലരോധന നിയമും, 1988 പ്പകോരും 

പ്പെയ്തതോയി ആലരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏപ്പതങ്കി ുും കുറ്റപ്പത്തക്കുെിച്ച ്ല ോക്പോ ിന ്

പ്പോഥമിക അലനവഷണും നടത്തോൻ കഴിയുും. 

 ഇതിന ്വിേദമോയ അലനവഷണും നടത്തോനുും കഴിയുും. അലനവഷണത്തിന ്ലേഷും, 

അഴിമതി നിെഞ്ഞ ആെോരങ്ങൾ ഉപലയോഗിക്കുന്നതോയി കപ്പണ്ടത്തിയോൽ, 

ല ോക്പോ ിന ്അച്ചടക്ക നടപടി േുപോർേ പ്പെയ്യോൻ കഴിയുും. 

ല ോക്പോ ിപ്പന ഓഫരസിൽ നിന്ന് നരക്കും പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിപ്കമും 

 സുപ്പരും ലകോടതിയുപ്പട േുപോർേകളുപ്പട അടിസ്ഥോനത്തിൽ രോഷ്പ്ടപതിക്ക ്മോപ്തലമ 

ല ോക്പോൽ പ്പെയർമോൻമോപ്പരലയോ അുംഗങ്ങപ്പളലയോ നരക്കും പ്പെയ്യോൻ കഴിയൂ. ലമോേും 

പ്പപരുമോറ്റും, േരരരത്തിനപ്്പെലയോ മനസ്സിനപ്്പെലയോ ബ ഹരനത, പോെരത്തും, ഓഫരസിന ്

പുെത്ത ്േമ്പളമുള്ള ലജോ ി എന്നിവയോണ് നരക്കും പ്പെയ്യോനുള്ള അടിസ്ഥോനും. 

 ല ോക്പോൽ പ്പെയർമോലനോ അുംഗങ്ങലളോ നരക്കുംപ്പെയ്യുന്നതിന ്കുെഞ്ഞത ്100 

പോർ പ്പമന്െ ്അുംഗങ്ങൾ ഒെിലടണ്ടതുണ്്ട. അതിനുലേഷും, അത് 

അലനവഷണത്തിനോയി സുപ്പരും ലകോടതിക്ക ്ണകമോെുും. 

 അലനവഷണത്തിന ്ലേഷും, പ്പെയർലപഴ്സൺ അപ്പല്ലങ്കിൽ അുംഗത്തിപ്പനതിരോയ 

ആലരോപണങ്ങൾ സോധുതയുള്ളതോപ്പണന്ന ്സുപ്പരും ലകോടതി കപ്പണ്ടത്തുകയുും 

നരക്കുംപ്പെയ്യോൻ േുപോർേ പ്പെയ്യുകയുും പ്പെയ്തോൽ, അലേഹപ്പത്ത രോഷ്പ്ടപതി നരക്കും 

പ്പെയ്യുും. 

െിട്ടയർപ്പമന്െിന് ലേഷമുള്ള വയവസ്ഥകൾ 

 അവപ്പള/അവപ്പന വരണ്ടുും പ്പെയർമോലനോ അുംഗലമോ ആയി നിയമിക്കോൻ കഴിയില്ല. 

 അവൾക്ക/്അയോൾക്ക ്ഒരു നയതപ്ന്ത് െുമത  ഏപ്പറ്റടുക്കോൻ കഴിയില്ല. 

 രോഷ്പ്ടപതി നിയമനും നടത്തുന്ന ഏപ്പതങ്കി ുും ഭരണഘടനോ അപ്പല്ലങ്കിൽ 

നിയമപരമോയ തസ്തികയില ക്ക ്അവപ്പള/അവപ്പന നിയമിക്കോൻ കഴിയില്ല. 

 പ്പസിഡനെ്/് ണവസ ്പ്പസിഡന്െ,് എുംഎൽഎ, എുംഎൽസി അപ്പല്ലങ്കിൽ തലേേ 

സ്ഥോപനങ്ങളില ക്ക ്വിരമിച്ചതിന ്ലേഷും അഞ്ച ്വർഷും വപ്പര മത്സരിക്കോൻ 

അവർക്ക ്കഴിയില്ല. 
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