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(In millions of U.S. dollars)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ާ އިސްލާހުކުރެވިފައިވ

ާ އަންދާޒ
Rev Est

Current account -383 -184 -127 -118 -302 -1,032 -876 ް ކަރަންޓް އެކައުންޓ

Goods -1,370 -1,261 -1,372 -1,660 -1,655 -1,839 -1,905 ި މުދަލުގެ ވިޔަފާރ

Export 346 314 331 301 240 256 318 ް އެކްސްޕޯޓ

Import 1,717 1,576 1,703 1,961 1,894 2,095 2,223 ް އިމްޕޯޓ

Services 1,517 1,601 1,880 2,205 2,031 1,788 1,851 ި ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރ

Export 2,098 2,172 2,577 2,998 2,905 2,891 3,150 ް އެކްސްޕޯޓ

o/w Travel 1,940 1,958 2,335 2,696 2,569 2,506 2,742 ް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު: މީގެ ތެރެއިނ

Import 581 571 697 793 875 1,103 1,299 ް އިމްޕޯޓ

Primary income -295 -272 -364 -355 -332 -353 -447 ް  ޕްރައިމަރީ އިންކަމ

Secondary income -236 -252 -272 -308 -345 -629 -376 ް  ސެކަންޑަރީ އިންކަމ

o/w Debit: Workers remittance 239 259 265 301 348 376 417 ް ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ: މީގެ ތެރެއިނ

Capital Account 2/ 28 17 8 7 10 0 0 ް /2 ކެޕިޓަލް އެކައުންޓ

Financial Account (excludes reserves and related items) -416 -188 -67 -544 -481 -673 -878 ި)ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓް  (ރިޒާވު އަދި ގުޅުންހުރި ބައިތައް ނުހިމަނައ

Direct investment -424 -228 -361 -333 -298 -457 -517 ް ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓ

Portfolio investment 0 -53 53 17 -123 132 -279 ް ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓ

Other investment 7 93 240 -228 -60 -349 -81 ް އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓ

Net errors and omissions -77 -51 120 -179 -237 263 117 ީ އުނި އިތުރުގެ ސާފުބާކ

Overall balance -15 -30 68 253 -48 -96 119 ް އޯވަރޯލް ބެލެންސ

Reserve and related items -15 -30 68 253 -48 -96 119 ް ރިޒާވު އަދި ގުޅުންހުރި ބައިތައ

Memorandum items: ު :އިތުރު މަޢުލޫމާތ

Exports of goods and services 2,445 2,486 2,908 3,299 3,145 3,148 3,468 ް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އެކްސްޕޯޓ

Current account as a percent of GDP -14 -6 -4 -3 -8 -25 -19 ް ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުނ

Gross International Reserves 335 305 368 615 564 467 586 ރަސްމީ ރިޒާވު 

Notes :ނޯޓް

Source: Maldives Monetary Authority މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ: މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތް

2/ Capital grants are included in secondary income account from 2016 onwards since it could not be 

seggregated from total grants.
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2017 - 2011 ,ubWsih egWsiaWf unuveruk ukeaWkwtumuawq egurEbcnEjcaWr : 15.10 ulwvWt

Table  15.10 :   BALANCE OF PAYMENTS, 2011 -  20171_/

   Items clIscfwt

1/ This table is complied based on information available as at 11th April 2018 in accordance with BPM6  

methodologies.
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