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ರಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಯದ ವಿವಿಧ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು 
 

 ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮದ ಷಭಗ್ರ ಷವಯೂನನು ತಿಳಿಮಲನ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮದ ವಿವಿಧ ರಿಕಲಪನೆಗ್ಳನನು 

ತಿಳಿಮನುದನ ಅಗ್ತ್ಯಹಗಿದೆ. 

1. ಒಟ್ಟು ರಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನನ (GNP) 

 ಒಂದನ ದೆೀವದಲ್ಲ ಿ ಒಂದನ  ಗೊತ್ಹಾದ ಶಷದಲ್ಲ ಿಉತ್ಹಪದಿಷಲಹದ ಅಂತಿಭ ಫಳಕೆಮ ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ 

ಮಹಯನಕಟ್ೆೆ ಮೌಲಯನನು (ನಿವಳ ವಿದೆೀಶಿ ಆದಹಮ ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ) ಒಟ್ನೆ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಉತ್ಪನು ಎನನುಯನ.     

 

ಭನಕಾ ಆರ್ಥಷಕತ್ೆಮಲ್ಲ ಿ GNP ಡೆಮಲನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗ್ಳನನು ಸೆೀರಿಷಬೆೀಕನ. 
 

 ರಷಕಾ ಶಷದಲ್ಲ ಿಉತ್ಹಪದಿಸಿದ ಎಲಹಿ ಅಂತಿಭ ಅನನಭೊೀಗಿ ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ ಮೌಲಯ (C) 
 ಎಲಹಿ ಉತ್ಹಪದಿತ್ ಫಂಡಹಳ ಷಯಕನಗ್ಳ ಮೌಲಯ (I) 
 ಷಕಹಷಯದ ಸೆೀೆಗ್ಳ ಮೌಲಯ (G) 

 ನಿವಳ ವಿದೆೀಶಿ ಆದಹಮ (X-M) 
 ದೆೀಶಿಮಯನ ವಿದೆೀವದಲ್ಲ ಿಗ್ಳಿಷನ ನಿವಳ ಆದಹಮ ಅಥಹ ಸಿವೀಕೃತಿ ಭತ್ನಾ ಪಹತಿಸಿದ ಯತ್ಹಯಷ (R-P) 

 

ಒಟ್ನೆ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಉತ್ಪನು (GNP) = ಅನನಭೊೀಗ್ (C) + ಸೂಡಿಕೆ (I) + ಷಕಹಷರಿ ೆಚ್ಚ (G)+  ಆಭದನ ಭತ್ನಾ ಯಫ್ತಾಗ್ಳ 

ವೆೀಶ (X-M) +  ವಿದೆೀಶಿ ಸಿವೀಕೃತಿ ಭತ್ನಾ ಪಹತಿಗ್ಳ ನಡನವಿನ ವೆೀಶ (R-P). 

 

ರಿಗಣಿಸಬೆೀಕದ ಅಂಶಗಳು: 

 

 ಕೆೀಲ ಸಣಯೂಪಿ ಆದಹಮದ ರಿಗ್ಣನೆ 
 ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ ಒಂದನ ನಿದಿಷಶೆ ಶಷಕೆೆ ರಿಗ್ಣನೆ 
 ಅಂತಿಭ ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ  ಮಹಯನಕಟ್ೆೆ ಮೌಲಯದ ರಿಗ್ಣನೆ 
 ನಿವಳ ವಿದೆೀಶಿ ಆದಹಮದ ರಿಗ್ಣನೆ  
 ಷಕಳಿ ೆಚ್ಚದ ರಿಗ್ಣನೆ ಇಲಿ 
 ುಕೆಟ್ೆೆ ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ ರಿಗ್ಣನೆ ಇಲ ಿ

 ಬೆಲೆ ಫದಲಹಣೆಯಂದ ಫದಲಹಣೆಯಂದ ಆಗ್ನ ಲಹಬ ನಶೆಗ್ಳ ಸೆೀಷಡೆ ಇಲ ಿ 

 ಅಕರಭಹಗಿ ಗ್ಳಿಸಿದ ಆದಹಮದ ರಿಗ್ಣನೆ ಇಲ ಿ 
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2. ನಿವ್ವಳ ರಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನನ (NNP) 

 

 ನಿವಳ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಉತ್ಪನುೆಂದರೆ " ಒಂದನ ರಹಶರದಲ್ಲ ಿ ಒಂದನ ಗೊತ್ಹಾದ ಶಷದಲ್ಲ ಿ ಉತ್ಹಪದಿಷಲಹದ 

ನಿವಳ ಉತ್ಹಪದನೆಮ ಮಹಯನಕಟ್ೆೆಮ ಮೌಲಯಹಗಿದೆ"  ಅಂದರೆ, ಒಂದನ ರಹಶರದಲ್ಲ ಿ ಒಂದನ ಗೊತ್ಹಾದ ಶಷದಲ್ಲ ಿ

ಉತ್ಹಪದಿಷಲಹದ ಎಲಹಿ ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ ಮಹಯನಕಟ್ೆೆ ಮೌಲಯದಲ್ಲಿ ಷಕಳಿ ೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ನಿವಳ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ 

ಉತ್ಪನು ಲಬಯಹಗ್ನುದನ. 

 

NNP = GNP- ಷಕಳಿ ೆಚ್ಚ 
  

 "ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ ಉತ್ಹಪದನೆಮಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಮಂತ್ೊರೀಕಯಣ ಭತ್ನಾ ಫಂಡಹಳ ಷಯಕನಗ್ಳನನು 

ಫಳಷಲಹಗ್ನತ್ಾದೆ.   ಇು ಷೆದನ ಹೊೀಗ್ನ ಅಥಹ ಹಹಳಹಗ್ನ ಗ್ನಣ ಹೊಂದಿಯನುದರಿಂದ ಇುಗ್ಳ ದನಯಸಿಾ 

ಮಹಡಲನ ಅಥಹ ಫದಲ್ಲಷಲನ ಮಹಡಲಹಗ್ನ ೆಚ್ಚನನು ಷಕಳಿ ೆಚ್ಚ ಎನನುಯನ". 

 

3. ಒಟ್ಟು ರಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಯ (ಉತ್ಪದನಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ) or GNPFC 

 

 "ಒಂದನ ಗೊತ್ಹಾದ ಶಷದಲ್ಲ ಿಎಲಹಿ ಉತ್ಹಪದನಹಂಗ್ಗ್ಳು ಗ್ಳಿಷನ ರತಿಪಲದ ಒಟ್ನೆ ಮೊತ್ಾನನು ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ 

ಆದಹಮ ಉತ್ಹಪದನಹಂಗ್ಗ್ಳ ಬೆಲೆಗ್ಳಲ್ಲ ಿ ಎನನುಯನ".   ಅಂದರೆ, ಉತ್ಹಪದನಹಂಗ್ಗ್ಳು ಗ್ಳಿಷನ ಗೆೀಣಿ, ಕೂಲ್ಲ, 

ಫಡಿ ಿಭತ್ನಾ ಲಹಬದ ಯೂದ ಆದಹಮನನು ಸೆೀರಿಸಿದಹಗ್ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ ಲಬಯಹಗ್ನತ್ಾದೆ. 

 

ಒಟ್ನೆ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ ಉ.ಬೆ = ನಿವಳ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಉತ್ಪನು -  ರೊೀಕ್ಷ ತ್ೆರಿಗೆಗ್ಳು + ಷಹಹಮಧನ 

ಈ ರಿಕಲಪನೆಮನ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮದ ಸಂಚಿಕೆಮ ಕನರಿತ್ನ ಬೆಳಕನನು ಚೆಲನಿುದನ. 
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 4. ಒಟ್ಟು ದೆೀಶೀಯ ಉತ್ಪನನ (GDP) 

 “ದೆೀಶಿಮ ಆರ್ಥಷಕತ್ೆಮಲ್ಲ ಿಜನಯನ ಉತ್ಹಪದಿಸಿದ ಒಟ್ನೆ ಷಯಕನ ಭತ್ನಾ ಸೆೀೆಗ್ಳ ಸಣಯೂದ ಅಂತಿಭ 

ಮಹಯನಕಟ್ೆೆ ಬೆಲೆ ಒಟ್ನೆ ದೆೀಶಿೀಮ ಉತ್ಪನುಹಗಿಯನತ್ಾದೆ”.  ಇಲ್ಲಿ ಯಫ್ತಾ ಭತ್ನಾ ಆಭದನ ಗ್ಳನನು ರಿಗ್ಣಿಷನುದಿಲ.ಿ 

GDP = GNPMP – ನಿವಳ ವಿದೆೀಶಿ ಆದಹಮ  

 

5. ನಿವ್ವಳ ದೆೀಶೀಯ ಉತ್ಪನನ (NDP) 

 "ಒಟ್ನೆ ದೆೀಶಿೀಮ ಉತ್ಪನುದಲ್ಲ ಿಷಕಳಿ ೆಚ್ಚನನು ಕಳೆದರೆ ನಿವಳ ದೆೀಶಿೀಮ ಉತ್ಪನು ದೊರೆಮನುದನ". 

NDP=GDP- ಷಕಳಿ ೆಚ್ಚ 

6. ಖಸಗಿ ಆದಯ (Private Income) 

 "ಒಂದನ ನಿದಿಷಶೆ ಶಷದಲ್ಲ ಿಎಲಹಿ ಭೂಲಗ್ಳಿಂದ ಉತ್ಹಪದಕಯನ ಅಥಹ ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ತಾಗ್ಳು ಗ್ಳಿಷನ 

ಆದಹಮನನು  ಖಹಷಗಿ ಆದಹಮ ಎನನುಯನ".  

ಖಹಷಗಿ ಆದಹಮ= ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ( NNPFC) +  ಗಹಷಣೆ ಪಹತಿಗ್ಳು + ಸಹಷಜನಿಕ ಸಹಲದ ಮೀಲ್ಲನ ಫಡಿ ಿ

ಆದಹಮ-ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದರತ್ೆಗ್ಳು- ಸಹಷಜನಿಕ ಉದಯಭಗ್ಳ ಲಹಬ ಭತ್ನಾ ಉಳಿಕೆಗ್ಳು 

 

7. ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಯ  (Personal Income) 

"ಒಂದನ ಶಷದ ಅಧಿಮಲ್ಲ ಿಒಂದನ ರಹಶರದ ಎಲಹಿ ಯಕ್ತಾಗ್ಳು ಡೆಮನ ಆದಹಮದ ಒಟ್ನೆ ಮೊತ್ಾೆೀ ೆೈಮಕ್ತಾಕ 

ಆದಹಮ".   

ೆೈಮಕ್ತಾಕ ಆದಹಮ=  ಖಹಷಗಿ ಆದಹಮ- ಸಂಚಿಕೆಯಹಗ್ದ ಕಂನಿಮ ಲಹಬ- ಲಹಬದ ತ್ೆರಿಗೆ 

      or 

ೆೈಮಕ್ತಾಕ ಆದಹಮ= ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ(NNPFC)- ಕಂನಿಮ ಲಹಬದ ತ್ೆರಿಗೆಗ್ಳು - ಸಂಚಿಕೆಯಹಗ್ದ ಕಂನಿಮಲ್ಲ ಿ

ಲಹಬ - ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದರತ್ಹ ಕೊಡನಗೆಗ್ಳು +ಗಹಷಣೆ ಗ್ಳಿಕೆಗ್ಳು+ಸಹಷಜನಿಕ ಸಹಲದ ಮೀಲ್ಲನ ಫಡಿ ಿಆದಹಮ 

 ಈ ರಿಕಲಪನೆಮನ ಜನಷಭನದಹಮದ ಕೊಳುು ವಕ್ತಾ ಭತ್ನಾ ತ್ೆರಿಗೆ ಸಹಭಥಯಷ ಅಂದಹಜಿಗೆ 

ಉಮನಕಾಹಗಿದೆ.  
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8. ವಿನಿಯೀಗಿಸ ಬಹಟದದ ಆದಯ (Disposable Income) 

 "ೆೈಮಕ್ತಾಕ ಆದಹಮದಿಂದ ಷಕಹಷಯಕೆೆ ಪಹತಿ ಮಹಡಲಹದ ನೆೀಯ ತ್ೆರಿಗೆಗ್ಳನನು ಕಳೆದಹಗ್ ವಿನಿಯೀಗಿಷ 

ಫಸನದಹದ ಆದಹಮ ಲಬಯಹಗ್ನತ್ಾದೆ". 

ವಿನಿಯೀಗಿಷ ಫಸನದಹದ ಆದಹಮ = ೆೈಮಕ್ತಾಕ ಆದಹಮ - ೆೈಮಕ್ತಾಕ ನೆೀಯ ತ್ೆರಿಗೆಗ್ಳು  

9. ನೆೈಜ ರಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಯ (Real Income) 

 "ನಿದಿಷಶೆ ಶಷನನು ಭೂಲ ಶಷಹಗಿ ತ್ೆಗೆದನಕೊಂಡನ ಆ ಶಷದ ಸಹಷತಿರಕ ಬೆಲೆಗ್ಳ ಯೂದಲ್ಲ ಿ

ಯಕಾಡಿಷನ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮನನು ನೆೈಜ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ ಎನನುಯನ". 

ನೆೈಜ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ = NNP   X  ಭೂಲ ಶಷದ ಷೂಚ್ಯಂಕ/ರಷಕಾ ಶಷದ ಷೂಚ್ಯಂಕ 

ನೆೈಜ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ (2019) = 20000 X 100/200    =   10000 

ಈ ರಿಕಲಪನೆಮನ ಸಣದನಫಬಯದ ರಭಹನನು ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮದ ಅಂದಹಜಿನಲ್ಲ ಿಕಡಿಮ ಮಹಡಲನ 

ರಮತಿುಷನುದನ.  ರಷಕಾ ಬೆಳೆಗ್ಳಿಗಿಂತ್ ಸಿಿಯ ಬೆಲೆಗ್ಳು ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮದ ನೆೈಜ ಚಿತ್ರಣನನು ನಿೀಡನುದನ. 

 

10. ತ್ಲದಯ (PCI) 

“ಒಂದನ ರಹಶರದ ರತಿಯಫಬ ಯಕ್ತಾಮ ಒಂದನ ಶಷದ ಷರಹಷರಿ ಆದಹಮನನು ತ್ಲಹದಹಮ ಎಂದನ ಕರೆಮನುದನ”. 

ತ್ಲಹ ಆದಹಮ = ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಆದಹಮ/ ಒಟ್ನೆ ಜನಷಂಖೆಯ  

ಈ ರಿಕಲಪನೆಮನ ಒಂದನ ರಹಶರದ ರಗ್ತಿಮ ನೆೈಜ ಚಿತ್ರಣನನು ನಿೀಡನುದನ 


