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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನದ ವಿಧಾನಗಳು 

 "ಉತ್ತಮ ಮಹನು ಅಂಕಿಅಂವಗಳನನು ಉತ್ತಮ ಮಹಹಿತಿಯಹಗಿ ರಿತಿಿಷನತ್ತದೆ".    ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಆದಹಯದ ಮಹನದಲ್ಲ ಿಮೂರನ ವಿಧಹನಗಳಿವೆ. ಆಯಹ ದೆೀವದ ಷವರೂ, ಅಂಕಿಅಂವಗಳ ಲಭ್ಯತೆ  ಆಧಹರದಲ್ಲ ಿ

ವಿಧಹನಗಳನನು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಳುರನ.   

1. ಉತ್ಪನನ ವಿಧಾನ (product method) 

 ಉತ್ಪನು ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿ ಒಂದನ ರಹಶರದಲ್ಲ ಿ ಒಂದನ ಗೊತಹತದ ಶಿದಲ್ಲ ಿ ಉತಹಪದನೆಯಹದ  ಎಲ್ಹಿ 

ಅಂತಿಮ ಷರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವೆಗಳ ನಿವಳ ಮಹರನಕಟ್ೆೆ ಮೌಲಯನನು ಒಟ್ಟೆಗೆ ಸೆೀರಿಸಿ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯನನು 

ಮಹನ ಮಹಡಲ್ಹಗನತ್ತದೆ. 

 

 ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನನು ಕೃಷ್ಟ್, ಗಣಿಗಹರಿಕೆ,  ಮೀನನಗಹರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ, ಕೆೈಗಹರಿಕೆ,  ಸೆೀವಹಲಯ 

ಹಿೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಲಯಗಳಲ್ಲ ಿಉತಹಪದಿಷಲ್ಹಗನ ಷರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವೆಗಳ ಮಹರನಕಟ್ೆೆ ಬೆಲ್ೆಯನನು ಅಂದಹಜನ 

ಮಹಡನರನ.   

  Y=(C+I+G-D) + (S-T) + (X-M) + (R-P) 

 

 Y - ರಹಶರದ ಒಟ್ನೆ ಆದಹಯ, S - ಷಹಹಯಧನ, T - ರೊೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, X - ರಫ್ತತ, M - ಆಮದನ, R - 

ವಿದೆೀವದಿಂದ ಬರನ ಆದಹಯ, P - ವಿದೆೀವಗಳಿಗೆ ಮಹಡಲ್ಹದ ಹತಿ 

ಮೌಲ್ಯವರ್ದಿತ್ ವಿಧಾನ (GVA) 

 ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿ ಉತಹಪದನಹ ರಕಿರಯೆಯ ವಿವಿಧ ಸಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿಸೆೀಿಡೆಗೊಳಳು ನಿವಳ ಬೆಲ್ೆಗಳನನು ಒಟ್ಟೆಗೆ 

ಸೆೀರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಮೌಲಯನನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಲ್ಹಗನತ್ತದೆ.    ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯನನು ಅಂದಹಜನ ಮಹಡನವಹಗ  

 ಸಲು ಷರಕನಗಳಳ ವಿವಿಧ ಸಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಅಂತಿಮ ಷರಕನಗಳಹಗಿ ರಿಗಣಿಷಲಪಡನದರಿಂದ, ಒಂದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಬಹರಿ 

ಈ ಷರಕನಗಳ ಮೌಲಯ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದಲ್ಲಿ ಸೆೀರನ ಅಹಯವಿರನತ್ತದೆ. ಈ ದಿವಗಣ್ನೆ ತ್ಪ್ಪಪಷಲನ ಮೌಲಯದಿಿತ್ 

ವಿಧಹನನನು ಬಳಷನರನ. 

ಸಂತ್ಗಳಳ ಕೆೈಗಹರಿಕೆ ಮಹರನಕಟ್ೆೆ ಬೆಲ್ೆ ವೆಚ್ು ಮೌಲಯಧಿನೆ 
1 A 80 00 80 

2 B 150 80 70 

3 C 250 150 100 

 ಒಟ್ನೆ 480 230 250 
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2. ಆದಹಯ ವಿಧಹನ (Income Method) 

 ಆದಹಯದ ವಿಧಹನದ ರಕಹರ "ಎಲ್ಹಿ ಉತಹಪದನಹಂಗಗಳ ಒಂದನ ಶಿದ ಗಳಿಕೆಯ ಒಟ್ನೆ 

ಮೊತ್ತು ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯವಹಗಿದೆ".        ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿ ಉತಹಪದನಹಂಗಗಳಹದ ಭ್ೂಮ, ವರಮ, 

ಬಂಡವಹಳ,  ಷಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಡೆಯನ ರತಿೀಕಗಳಹದ ಗಣಿ ಕೂಲ್ಲ ಬಡಿ ಿಮತ್ನತ ಲ್ಹಭ್ಗಳನನು ಒಟ್ನೆಸೆೀರಿಸಿ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಆದಹಯನನು ಡೆಯನರನ.   ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿಅಂದಹಜನ ಮಹಡಿದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯನನು ಉತಹಪದನಹಂಗಗಳ 

ಬೆಲ್ೆಗಳಲ್ಲ ಿರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ (GNPFC) ಎನನುರನ.  ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿಉನುತ್ಗಿದರ ಆದಹಯನನು ಆದಹಯ 

ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಹಖೆಯ ಮೂಲಕ ಷಂಗರಹಿಷಲ್ಹದರೆ,  ಕೆಳಗಿದ ಕಹಮಿಕರ ಆದಹಯನನು ಕೂಲ್ಲಯ ಬಿಲನಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಷಂಗರಹಿಷಲ್ಹಗನತ್ತದೆ.  

Y=(r+w+i+p) + (X-M)+(R-P) 

 ಆದಹಯದ ಮೂಲಕ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯನನು ಅಂದಹಜನ ಮಹಡಲನಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳನನು 

ರಿಗಣಿಷಬೆೀಕಹಗನತ್ತದೆ.   

a. ಭ್ೂಮ,ಕಟ್ೆಡ ಇತಹಯದಿಗಳಿಂದ ಡೆಯನ ಬಹಡಿಗೆ 

b. ಕೂಲ್ಲ, ಷಂಬಳ, ಬೊೀನಸ್ ಇತಹಯದಿ ಆದಹಯಗಳಳ 

c. ಕಹಮಿಕರನ ಡೆಯನಎಲ್ಹಿ ರಿೀತಿಯ ಹೆಚ್ನುರಿ ಆದಹಯ  

d. ಭ್ವಿಶಯ ನಿಧಿ ಪ್ಪಎಸ್ಐ ಸಹಮಹಜಿಕ ಭ್ದರತೆಗಳಿಗೆ ಉದೊಯೀಗದಹತ್ರನ ನಿೀಡನ ಕೊಡನಗೆ 

e. ಷವ ಉದೊಯೀಗ ಮಹಡನರ ಆದಹಯ 

-ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಕಿೀಲರನ, ವೆೈದಯರನ,  ಲ್ೆಕಕರಿಶೆ ೀಧಕರನ,  ಕಂಟ್ಹರಕೆರ್,  ಸಿನಿಮಹ ನಟ್ರನ ಇತಹಯದಿ. 

f. ಎಲ್ಹಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೆಯನ ಬಡಿ ಿಆದಹಯ  

g. ಎಲ್ಹಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೆಯನ ಲ್ಹಭಹಂವ  

h. ವಿತ್ರಣೆಯಹಗದ ಕಂನಿಯ ಲ್ಹಭ್ 

i. ರಹಯಧನ 

j. ಸಹಿಜನಿಕ ಉದಯಮಗಳ ಗಳಿಕೆ 

k. ವಿದೆೀವಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ನಿವಳ ಆದಹಯ 
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3. ವೆಚ್ುದ/ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಹನ (Expenditure Method) 

 ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿ"ಒಂದನ ರಹಶರದ ಜನರನ ಒಂದನ ಗೊತಹತದ ಶಿದಲ್ಲ ಿಮಹಡಲ್ಹದ ಎಲ್ಹಿ ಖಚ್ನಿವೆಚ್ುಗಳ 

ಒಟ್ನೆ ಮೊತ್ತವೆೀ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯವಹಗಿದೆ".   ಒಬಬ ಯಕಿತಯ ಖಚ್ನಿ ಇನೊುಬಬ ಯಕಿತಯ ಆದಹಯವಹಗಿರನತ್ತದೆ ಎಂಬ 

ತ್ಕಿದ ಆಧಹರದ ಮೀಲ್ೆ ವೆಚ್ು ವಿಧಹನನನು ರೂಪ್ಪಷಲ್ಹಗಿದೆ.  (GNP=GNI=GNE) 

Y=C+S (I) 

ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲ ಿನಹಲನಕ ರಿೀತಿಯ ಖಚ್ನಿಗಳನನುರಿಗಣಿಷನರನ. 

 ವೆೈಯಕಿತಕ ಅನನಭೊೀಗದ ವೆಚ್ು 

 ಒಟ್ನೆ ಷವದೆೀಶಿ ಖಹಷಗಿ ಸೂಡಿಕೆ 

 ನಿವಳ ವಿದೆೀಶಿ ಸೂಡಿಕೆ  

 ಷರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವೆಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಷಕಹಿರಿ ವೆಚ್ು 

Y=(C+I+G) + (X-M) + (R-P) 

ವೆಚ್ುದ ಅಂಕಿಅಂವಗಳನನು ಷಂಗರಹಿಷನುದನ ಕಶೆಕರವಹಗಿರನುದರಿಂದ ಈ ವಿಧಹನ ಜನಪ್ಪರಯವಹಗಿಲ.ಿ 

 


