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IV  Residency Management System, Basic Resident Registration System, 
Kasal at Diborsiyo 

IV-1 Resident Card 

Ang Resident Card ay ibinibigay sa mga dayuhang binigyan ng kwalipikasyon sa ilalim ng batas ng imigrasyon na  
maninirahan sa bansang Hapon nang matagalang na panahon (mid- to long-term). Ang mga sumusunod ay hindi 
nasasakop sa “Mid to long term Residents” at hindi binibigyan ng Resident Card.  

1 Ang mga nabigyan ng resident status na 3 buwan o mas maikli 

2 Ang mga nabigyan ng “Temporary Visitor” status 

3 Ang mga nabigyan ng “Diplomat” o “Official” status 

4 Ang mga napasiyahan ng Ministry of Justice na tulad ng mga dayuhan sa ①～③ 

5 Ang mga special permanent resident 

6 Ang mga walang status of residence 

 

1. Pagbigay ng Resident Card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ibinibigay ang Resident Card sa pagpasok sa bansa, sa oras na makakuha ng pahintulot na mapalitan ang uri ng 
status of residence o kaya kapag nagpa-renew ng visa.  

Dapat laging dalhin ang Resident Card. Kailangang ipakita ang Resident Card kapag hiniling ito ng pulis atbp. Ngunit, 
hindi kinakailangan ng wala pang 16 na taong gulang na parating dalhin ang Resident Card. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 Kapag binigyan ng  

pahintulot makapasok 
(Mid to long term 
Residents)  

 
 Ibibigay ang Resident Card 

sa airport o ipapadala ito 
mula sa imigrasyon sa 
pamamagitan ng koreo 
pagkalipas ng ilang araw  

 

 

 Sa Pagsusuri sa Pagpasok 
ng Bansa 

 

Sa Pagsusuri ng Status of 
Residence 

 

 

 Kapag magre-renew o 
babaguhin ang uri ng status of 
residence 
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2. Proseso sa Munisipyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ang Resident Card ay ibinibigay sa Kansai, Narita, Haneda, Chubu Airport, Shin-Chitose Airport, Hiroshima Airport, at 

Fukuoka Airport kapag napahintuluuang maging Mid to long term Resident sa pagpasok sa bansa . Kapag papasok sa 
ibang airport o seaport, ipapadala ang Resident Card sa inyo pagkatapos na iparehistro ang tirahan ninyo sa munisipyo.  

Nakalagay sa Resident Card ang Litrato (mukha lamang), pangalan, nasyonalidad / lugar, petsa ng kapanganakan, 
kasarian, tirahan, status of residence, panahon ng pananatili, kung may limitasyon sa pagtrabaho o wala, ang pahintulot 
na ibinigay upang makapagtrabaho ng labas sa pinapayagan sa uri ng status of residence kung nakakuha ng pahintulot. 
Sa proseso ukol sa tirahan, iparehistro sa tanggapan ng munisipyo.   

Kapag lilipat sa bagong munisipyo, ibigay muna ang Moving-out Notification sa dating munisipyo at ibigay ang 
Moving-in Notification sa bagong munisipyo sa loob ng 14 araw pagkatapos ng paglipat sa bagong tirahan. Kapag 
nagbigay ng Moving-in at Moving-out Notification kasabay ang Resident Card, hindi kailangang iparehistro ang 
pagbabago ng tirahan sa imigrasyon.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Sa loob ng 14 araw 
pagkatapos  na 

natiyak ang tirahan 

 

Situwasyon 

 

 Dokumentong kailangan 

 

 

Anong gagawin Kailan 

 

Bagong pumasok sa 
bansa 

 

 Bagong naging Mid to 
long term Residents  

 

 

Lumipat ng bahay 

 

・Resident Card 

 (Pasaporteng nakasulat ng “ibibigay  
ang Resident Card sa ibang araw”) 

 

・Resident Card 

 

 

 Iparehistro ang tirahan 

 

 Ibigay ang Notification” 
ng “Moving-out at 
“Moving-in”. (Kapag 
lumipat sa parehong 
munisipyo, ibigay ang 
Change of Address 
Notification) 

 

・Resident Card  

・Certification of Moving-out 

 (Makukuha ito kapag ibigay ang 
Moving-out Notification sa 
tanggapan ng dating munisipyo) 
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3. Proseso sa Lokal na Imigrasyon 

 

 

(1) Pagrehistro ng Pagbabago 
Kapag babaguhin ang pangalan, nasyonalidad / lugar, kaarawan, kasarian na nakalagay sa Resident Card, mag-aplay 

sa imigrasyon sa loob ng 14 araw. Sa ganitong sitwasyon, ibibigay ang bagong Resident Card. Kung ikaw ay nagkaroon 

ng status of residence upang magtrabaho katulad ng “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” o upang 

mag-aral katulad ng “Student” at magbabago ang pinapasukan (opisiyo, eskuwelahan atbp), iparehistro ang pagbabago 

sa imigrasyon o ipadala sa Tokyo Regional Immigration Bureau sa loob ng 14 araw (*). Kung ikaw ay may status of 

residence katulad ng “Dependent” o “Spouse or Child of Japanese National” at namatayan ka o nagdeborsyo ng asawa, 

iparehistro ang pagbabago sa loob ng 14 araw ng katulad.  

(*) Ipadala sa: Todokede uketsuke tantou, Zairyuu kanri jouhou bumon, Tokyo Regional Immigration Bureau, 5-5-30 

Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8255  

 

(2) Muling Pagbigay ng Resident Card 
Kapag nawala o ninakaw ang Resident Card atbp., dalhin ang certification na nagawa ng pulis o fire station at mag-aplay 

ng bago sa loob ng 14 araw sa imigrasyon.    

 

(3) Pag-renew ng Resident Card ng Permanent Resident atbp 
Pwedeng mag-renew ng Resident Card ang mga permanent resident na 16 na taong gulang o pataas at ang may visa 

na Highly Skilled Workers #2 2 buwanbago mag-expire ito, at kung mag-eexpire ito sa ika-16 na kaarawan ng residente, 

pwedeng mag-aplay 6 na buwan bago sa araw magiging 16 na taong gulang. Ang Resident Card ng mga mid-term to 

long residents na hindi permanent resident at 16 na taong gulang o mas matanda ay balido hanggang sa huling araw ng 

kanilang visa. 

 

4. Rehistro ng mga Dayuhang Mamamayan 
Inililista rin ang mga dayuhan sa rehistro ng mga mamamayan. Nakalagay sa Certificate of Residence ang pangalan, petsa ng 

kapanganakan, kasarian, tirahan, pangalan ng may-ari ng bahay, at gayundin ang nasyonalidad / lugar, status of residence, 

panahon ng pananatili atbp. Hindi nakalagay ang palayaw sa Resident Card ngunit may lugar sa Certificate of Residence 

kung saan pwedeng ilagay ang palayaw. Ibinibigay ang “kopya ng Certificate of Residence (o “Certificate of Items Stated in 

Resident Register”) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sa loob ng 14 araw 
pagkatapos ng  
pagbabago 
 

 Nagbago ng pinapasukan / 
asawa 

 

・Dokumentong nagpapatunay 

 na nagkaroon ng pagbabago 

・Resident Card 

・Litrato  ・Pasaporte 

 

 Nagbago ng pangalan,  
nasyonalidad / lugar, petsa ng 
kapanganakan, kasarian 

 

 

 

Dokumentong 
kailangan 

 

 

Anong gagawin kailan 

 

 Nawala o nadumihan ang.   
Resident Card atbp 

 

 Mag e-expire ang Resident 
Card ng permanent resident 

 

Hanggang sa 
panahon na balido 

 
 Mag-renew sa imigrasyon 

 

Sa loob ng 14 
araw pagkatapos 
itong malaman  

 

Situwasyon 

 

 Dalhin ang aplikasyon sa 

imigrasyon  

 Ipadala sa Tokyo Regional 

Immigration Bureau (*)  

 

 Mag-aplay na mabigyan 

muli sa imigrasyon 

 

・Resident Card 

 

 

Sa loob ng 14 araw 
pagkatapos ng  
pagbabago 
 

・ Dokumentong nagpapatunay na 

nawala atbp 

・Pasaporte   ・Litrato 

 

・Resident Card 

・Pasaporte   ・Litrato 
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Ang Certificate of Residence ay ibibigay lang para sa mga dayuhang legal na nakatira sa bansang Hapon na mahigit sa 3 

buwan, pwera ang Temporary Visitor katulad ng Tourist. Magagawan ng Certificate of Residence ang mga sumusunod na tao 

katulad ng mga mid-to-long term residents.           

 

1． Ang mga mid-to-long term residents 

2． Ang mga special permanent residents 

3． Ang mga refugee o mga pansamantalang nananatili 

4． Ang mga naging residente dahil sa kapanganakan o dahil sa pagkawala ng nasyonalidad 

 

Kapag nagsilang ng sanggol na hindi Hapon, iparehistro ang Notisya ng Panganganak sa loob ng 14 araw mula sa 

araw ng pagsilang. Pagkatapos nito, magagawan ng Certificate of Residence sa munisipyong tinitirahan ninyo bilang 

“residente dahil sa kapanganakan”. Kapag nananatili pa sa bansang Hapon lampas ng 60 araw na panahon ng pagiging 

residente, mag-aplay ng pagkuha ng status of residence sa imigrasyon sa loob ng 30 araw mula sa araw ng pagsilang. 

Kung matatanggap ng pahintulot na kumuha ng status of residence at magiging mid-to-long term resident, magbibigay 

ng Resident Card ang imigrasyon.   

 

5. Sistema ng My Number 
 

Ang personal na numero (My Number) ay labing-dalawang numero na binibigay sa sinumang may Residence 

Certificate sa bansang Hapon. Magkaiba ang My Number ng bawat tao at ginagamit ito habambuhay sa pamantayan. 

Ginagamit ito sa larangan ng panlipunang seguridad, buwis, at disaster counter measure. Pagkatapos magawan ng 

bagong Residence Certificate, pagakatapos ng 2 o 3 linggo, may darating na registered mail na naglalaman ng My 

Number Notification Card (“Notification Card”) sa tirahan na nirehistro sa Residence Certificate. Puwede ring 

magpagawa ng “My Number Card” ang may gusto nito. Kapag nagbago ang tirahan o pangalan na nakalagay sa 

“Notification Card” (papel at walang litrato) o “My Number Card” (IC Card, may litrato), kailangang pumunta sa munisipyo 

sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng pagbabago at baguhin ang nakasulat. Kapag nagbago rin ang tagal ng visa mo 

pagkatapos mong i-renew ito atbp, kailangan ding baguhin ang panahon ng expiration ng My Number Card mo. Pwede 

mong ipabago ang expiration ng My Number Card mo mula 3 buwan bago sa petsa ng expiration na nakalagay sa card. 

 

My Number Free Hotline (Magagamit sa Ingles, Chinese, Koreyano, Espanyol, Portuges) 

* Para sa mga katanungan sa My Number Card ☎0120-0178-27  

* Para sa mga katanungan sa Sistema ng My Number  ☎0120-0178-16 

 (Para sa wika bukod sa Ingles, tumutugon ito mula Lunes hanggang Biyernes 9:30 am – 20:00 pm) 

URL http://www.cao.go.jp/bangouseido/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cao.go.jp/bangouseido/
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IV-2  Proseso sa Pagtira sa Bansang Hapon 
 
1. Re-entry Permit (Kung pansamantalang lalabas ng bansang Hapon) 
  Kung pansamantalang lalabas ng bansang Hapon na may balidong visa, maaaring kumuha ng permiso sa muling 

pagpasok sa bansang Hapon (Re-entry Permit) upang muling makabalik o makapasok. Ito ay maaaring magamit sa loob 

ng hanggang 5 taon (ngunit hindi maaaring lumampas sa panahon ng iyong visa). Ito ay may dalawang klase, maaaring 

permiso para sa isang beses lamang na muling pagpasok (single re-entry permit) at permiso para sa maraming beses 

na muling pagpasok (multiple re-entry permit). Para sa may Temporary Visitor Visa, hindi sila makakakuha ng re-entry 

permit. Ang mga sumusunod ay ang mga kakailanganing papeles: 
  

1 Aplikasyon para sa Re-entry Permit - para sa muling pagpasok sa bansang Hapon (Makakakuha nito sa Re-
entry Section ng Bureau of Immigration.) 

2 Resident Card  (⇒IV-1) 
3 Pasaporte 
4 Revenue stamp (Syuunyuu Inshi) na nagkakahalagang 3,000 yen (permiso para sa isang beses - single) o 

6,000 yen (permiso para sa maraming beses - multiple) 
 

  Ang “Re-entry Permit” ay karaniwang nakukuha agad sa araw na pinag-aplayan. Maaaring mag-aplay sa Osaka 

Regional Immigration Bureau. 
 Nag-umpisa ang sistema ng “Special Re-entry Permit”. Kaya’t hindi na kailangang mag-aplay ng Re-entry Permit ang 

mga dayuhan na may balidong pasaporte at Resident Card kapag balak na bumalik sa bansa sa loob ng 1 taon upang 
gawin ang parehong aktibidades. Kung ginagamit ang sistemang ito, kailangang ipakita ang Resident Card kapag umalis.   

  
 

2. Ekstensyon ng Visa 
  Ang permisong ibinigay sa iyo para manatili dito sa bansang Hapon ay may hangganan. Kung nais ipagpatuloy o 

pahabain ang panahon ng pananatili, kinakailangang mag-aplay at makakuha ng permiso. Ang pag-aaplay sa 

permisong ito ay maaaring gawin sa loob ng 3 buwan bago matapos ang bisa. Ang mga sumusunod ay ang mga 

kakailanganing papeles:  

 

1 Application form (makakakuha nito sa Regional Immigration Bureau) 

2 Pasaporte  
3 Resident Card (Alien Registration Card na nagsisilbing Resident Card)  

4 Dokumento o papeles na magpapatunay sa iyong mga naging aktibidades (activities/itinerary) at mga 

magiging aktibidades sa iyong pananatili. (Makabubuting sumangguni sa Alien Residency Comprehensive 

Information Center ukol sa mga papeles na dapat ihanda dahil naiiba ang mga ito ayon sa istado ng bisa. 

Maaari ding malaman ang mga kaukulang impormasyon sa homepage ng Bureau of Immigration Office, 

Ministry of Justice.   

5 ID Picture 

 

  Malalaman lamang kung ikaw ay maaaring bigyan ng permiso o hindi, matapos suriin ang mga papeles na ipinasa sa 

Imigrasyon. Sa pag-aaplay, lalagyan ang likod ng Resident Card na may nakasulat na “kasalukuyang nag-aaplay ng 

permiso”. Kapag pumasa, sa kaso ng mid-to-long term resident, ibibigay ang Resident. 
 
 
3. Pagbabago ng Status of Residence 
  Kung ang kasalukuyang ipinagkaloob sa iyong status of residence ay hindi angkop sa iyong mga gawain at gusto 

mong palitan ito, maaaring mag-aplay ng pagbabago ng status of residence. Kahit hindi na lumabas pa ng bansang 

Hapon ay may sistemang maaaring baguhin ito. Mangyari lamang na magkaroon ng sapat na panahon sa pag-aaplay 

bago pa man mag-expire ang visa ninyo. 

 

  Ang mga dokumentong kailangang isumite para sa change of status of residence ay maaaring iba kaysa sa mga 

dating ibinibigay na dokumento. Mangyari lamang na humingi ng kaukulang impormasyon hinggil dito sa Alien 

Residency Comprehensive Information. Maaari ding malaman ang mga kaukulang impormasyon sa homepage ng 
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Immigration Bureau.  

URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU HENKO/zairyu henko10.html  (salitang Hapon lamang) 
 
 
4. Permiso sa mga Gawaing Hindi Saklaw sa Ipinagkaloob na Visa 
  Kung ikaw ay walang pahintulot na magtrabaho na hindi ayon sa inyong visa, ito ay tinuturing na iligal na 

pagtatrabaho. Halimbawa, ang mga dayuhang estudyante na mag pa part-time job ay kailangang humingi ng permiso 

bago sila mag simulang mag part-time job. Mangyari lamang na humingi muna ng permiso sa Bureau of Immigration 

Office. 

   Ang mga bagong pumasok ng bansa at nabigyan ng status of residence na “Student” (ngunit ang mga nabigyan ng 

panahon ng pananatili mahigit sa “3 buwan” lamang) ay pwedeng mag-aplay ng “pahintulot para sa gawaing hindi sakop 

sa ipagkaloob na permiso” sa seaport o airport sa pagpasok sa bansa.    

 

Mga Kailangang Dokumento: 

 Application form para sa pahintulot para sa gawaing hindi sakop sa ipagkaloob na permiso (bisa). 

 Resident Card 

 Pasaporte 

 Dokumentong malinaw na nagsasaad at magpapatunay ng layon at gagawin. 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU%20HENKO/zairyu%20henko10.html
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IV-3  Pagpapakasal o Pag-aasawa 

 

Iparehistro ng Dayuhan ang kanilang kasal sa sariling bansa . 

   Dahil sa magkaiba ang paraan at proseso sa bawa’t  

bansa sumangguni sa embahada o kunsuladong nasa 
bansang Hapon. 

 

Pagtupad ng isang mamamayang Hapon ng mga kundisyon sa 
pagpapakasal na nakasaad sa batas ng bansang Hapon 

 Pagpapakasal ng Hapon at Dayuhan 
 Pagpapakasal ng Dayuhan sa Kapwa 

Dayuhan 

Kapag tinanggap na ang mga dokumento, may bisa at kinikilala 
na ang pagpapakasal sa bansang Hapon. 

Maaaring humiling na ipagkaloob agad ang sertipiko ng 
pagtanggap ng dokumento para sa pagrehistro ng 
pagpapakasal.  
 

Kapag tinanggap na ang mga dokumento, may bisa at kinikilala 
na ang pagpapakasal ng dayuhan sa kanyang bansa. 
 

Sa mga nais magpalit ng kanilang visa bilang asawa ng Hapon, 
sumangguni sa Bureau of Immigration sa inyong lugar. 

Magkaiba ang mga kundisyon ng bawa’t 

bansa. Sumanguni sa kanya-kanyang 
embahada o kunsulado na nasa bansang 
Hapon bago iparehistro ang kasal. Kung 
nais isagawa ang proseso sa tanggapan ng 
munisipyo sa bansang Hapon, sumangguni 
sa munisipyong inyong kinabibilangan. 

 
Mga 
dokument
ona 
kailangan
g ihanda 

・Sertipiko para sa pag parehistro ng kasal (makukuha 

ito sa tanggapan ng inyong munisipyo kailangang may 
lagda o tatak (natsuin) ng dalawang saksi na may sapat 
na gulang. 

・Kopya ng family register kosekitouhon (para sa 

Hapon) 

・Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage o 

isang dokumentong katumbas nito(para sa Dayuhan) 

・Alien Registration Card 

・Pasaporte atbp. (bagay na maaaring magpatunay ng 

nasyonalidad) 

 Ang mga 
ihahandang 
dokumento ay 
maaaring may 
pagkakaiba ayon 
sa pinagmulang 
bansa. 

 

Proseso ng Internasyonal na Pagpapakasal 

Ipapadala ang papeles sa tanggapan ng munisipyo sa 
tinitirhang lugar ng isa sa dalawang panig na magpapakasal o 

kaya’y sa munisipyo kung saan nakatala ang family register 

ng Hapon na magpapakasal 
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１．Pagpapakasal ng Dayuhan sa Isang Hapones 

 
   Kapag magpapakasal ang kapwa Hapon ay ipinagbibigay alam ito sa munisipyong kanilang kinabibilangan. 

Kailangan lamang ang pagtupad ng isang mamamayang Hapon ng mga kundisyon sa pagpapakasal na 
nakasaad sa batas ng bansang Hapon. Nararapat ding sundin ng mga dayuhan ang mga kundisyon ng 
pagpapakasal ayon sa batas ng sariling bansa. Ang mga sumusunod ay ang mga kakailanganing papeles:  

 
1 Pasaporte 

2 Sertipiko ng Kakayahan sa Pagpapakasal (Kon-in Yoken Gubi Shomeisho) o isang dokumentong katumbas 

nito na inisyu ng Embahada o Konsulado ng inyong bansa.  (Kung hindi nakasulat sa wikang-Hapon ay 

kinakailangang isama ang sertipiko na isinalin sa wikang Hapon at nakasulat dito ang pangalan, tirahan, at 

may tatak o hanko ng tagapagsalin.) 

3 Pagpaparehistro ng Pag-aasawa o Kon-intodoke (Makakakuha nito sa mga tanggapan ng munisipyo. 

Kinakailangan ang pirma o hanko ng dalawang tao na may edad na mahigit 20 taong gulang bilang mga saksi. 

Sa pagpapasa o pagsasabmit kinakailangang nakasulat sa wikang-Hapon ang mga hinihinging impormasyon.) 

4 Kopya o buod ng family register (Koseki) ng magiging asawa (Hapon/Haponesa) 

 

  Kung ang pagpapakasal sa bansang Hapon ay kinilala at may bisa, kinakailangang ipaalam ito at irehistro sa 

sariling bansa kung kaya’t kinakailangang humingi ng katibayan ng pagpaparehistro sa munisipyo kung saan 

nagpatala (Kon-in Todoke Juri Shoumeishou). May kaibahan ang mga kundisyon ng bawa’t bansa sa pag proseso 

nito kung kaya’t sumangguni sa Embahada o Konsulado ng inyong bansa (Apendise IX-5). Ang pagpapakasal sa 

bansang Hapon ay kinikilala at may bisa mula sa araw ng pagpaparehistro.  

 
2. Pag-aasawa ng Dayuhan sa Kapwa Dayuhan sa Bansang Hapon  
 
   Ang magkasintahang parehong hindi Hapon ang nasyonalidad o bansang kinabibilangan ay maaaring 

makasal sa ilalim ng batas ng Hapon ayon sa mga itinakdang kondisyon. Gayon pa man, alalahanin na ang 
kasalang magaganap ay maaaring walang saysay sa kani-kanilang bansang kinabibilangan sa darating na 
panahon. Tungkol sa pag paparehistro ng kasal ay mangyari lamang na kumunsulta sa kani-kanilang 
embahada o konsulada gayundin sa tanggapan ng munisipyong inyong kinabibilangan. (Apendise IX-1, IX-5)  

 
3. Ang Pagpapalit ng Visa 
 
   Sa pag-aasawa ng isang dayuhan sa isang mamamayang Hapon, may mga pagkakataon na maaaring 

hilingin ang pagpapalit o pagbabago ng istatus ng visa. Maging ang pag-aasawa rin ng kapwa dayuhan ay 
may pagkakataon rin na maaaring humiling ng pagpapalit o pagbabago ng istatus ng visa. Para sa detalye 
sumangguni sa Osaka Alien Residency Comprehensive Information Center (Apendise IX-2) 

 
4. Pagbabago ng mga Impormasyon sa Resident Card 
 
   Kailangang ipagbigay-alam sa imigrasyon kapag magbabago ng pangalan dahil sa pag-aasawa o kailangang 

ipagbigay-alam sa munisipyo kung may binago sa tirahan (Apendise IX-1)  
 
5. Mga Iba pang Pagbabago  
 
   Kapag nag-asawa, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa inyong buwis, pensiyon, health insurance 

at tinatanggap na sahod. Makipag-ugnayan lamang sa inyong pinapasukang kumpanya hinggil dito. 
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IV-4  Paghihiwalay o Diborsiyo 
Ang proseso ng paghihiwalay o diborsiyo ay madalas komplikado. Dapat alalahanin na kahit napaghiwalay na 

kayo bilang mag-asawa ayon sa batas ng bansang Hapon, ito ay maaaring maging walang saysay o bisa sa inyong 
sariling bansa. 
Ito ay pangkalahatang impormasyon para sa proseso ng pag-aaplay ng diborsiyo alinsunod sa batas ng bansang Hapon. 
 

 
  

 

 

 

Ang  mag-asawa ay 
parehong gustong 
magdiborsiyo (Divorce by 
mutual consent) 

Ang bawat bansa ay may ibat-
ibang dokumentong hinihingi 
para  maisakatuparan  ang  
diborsiyo.  Dapat  alamin 
ang tamang proseso sa  
kani-kanilang embahada na 
nasa bansang Hapon. 

Kung ang magsawa ay hindi 
nagkakasundo sa  kundisyon ng 
diborsiyo, kailangang humingi ng 
mediation sa family court.  

Kung hindi magtatagumpay  
ang mediation, humingi ng 
desisyon sa family court. 
(Judicial Divorce) 

Pahayag na ayaw 
tanggapin ang notisya ng 
diborsiyo. 

Kung magsusumite ng 
pahayag para huwag 
tanggapin ang notisya ng 
diborsiyo (na maaaring 
makuha sa inyong munisipyo), 
sa munisipyo kung saan 
permanenteng nakatira ang 
Hapones na asawa at hindi 
matutuloy ang diborsiyo. 

Ayaw makipaghiwalay 
ng isang partido. 

Pagkatapos matanggap, magiging lehitimo na ang diborsiyo ng  
mag-asawa sa bansang Hapon 

Ang dayuhan ay gagawa ng hakbang para mapawalang bisa ang kanyang 
kasal sa kanyang sariling bansa. Saka lamang magiging balido ang diborsiyo 
sa sariling bansa. 

Ipagbigay-alam sa 

imigrasyon sa loob ng 14 

na araw matapos diborsiyo 

ng mga mid-to-long term 

residents at ang mga 

taong may status of 

residente tulad ng “Spouse 

or Child of Japanese 

National” bilang asawa, 

“Spouse or Child of 

Permanent Resident” o 

“Dependent”. 

Kung hind katanggap-tanggap 
ang desisyon ng mediation, 
magsampa ng kaso sa family 
court. (Adjudicated Divorce) 

Mag-asawang Hapones at Isang Dayuhan 

・Sa mga diborsiyo na kagustuhan ng mag-asawa (Divorce by mutual  

Consent) kailangan ng mag-asawa na 

・Sa mga diborsiyo na dumaan sa mediation, kailangan ng nag-aplay 

ng diborsyo na ipaalam sa munisipyo na may hawak ng family register ng 
asawang Hapones o kung saan nakatira. 

 
 

Parehong Dayuhan na 
Mag-asawa 

a. Notisya ng Diborsiyo (Makukuha ito sa munisipyo at  
   Mga     dapat pirmado ng dalawang testigo) 

 Dokumento   b. Kopya ng family register ng asawang Hapones 
    na      c. Pasaporte (dokumentong nagpapatunay na 
             nasyonalidad) 

 Kailangan   d. Certificate of Items Stated in Resident 
 Register (makukuha sa munispyo kung  

     saan nakarehistro ng residente) 
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1. Kung Balak Magdiborsiyo: 

 Kung alin man sa mag-asawa ay Hapones na naninirahan sa bansang Hapon, at pareho silang nagnanais 
na magkaroon ng diborsiyo, ang kanilang diborsiyo ay sasailalim sa batas ng bansang Hapon. Ang sistema ng 
“divorce by mutual consent” kung saan nagkasundo ang mag-asawa na magdiborsiyo ay tinatanggap at legal 
dito sa bansang Hapon. Ang “Mediated Divorce”, “Judicial Divorce”at “Adjudicated Divorce” ay dumadaan sa 
family court. Kung magkakaroon ng diborsiyo sa bansang Hapon at hindi ito ipapaalam sa bansa ng asawang 
dayuhan, maaaring hindi ito magkabisa sa nasabing bansa. Dapat na gumawa din ng panibagong hakbang 
para magkaroon ng bisa ang diborsiyo sa sariling bansa. 

Kung ang mag-asawa ay parehong dayuhan, ang kwalipikasyon na kailangan para sa diborsyo  at mga 
proseso ay iba-iba depende sa bansa. Sumangguni sa sariling Embahada o Konsulado tungkol dito. (Apendise 
IX-5) 

 

2. Kung Hindi Papayag Makipagdiborsiyo: 

  Kung ang isang dayuhan ay pinipilit makipagdiborsiyo ng isang Hapones at labag ito sa kanyang kalooban, 
maaari pa rin magkaroon ng diborsiyo kung magsusumite ng katibayan ang Hapones na natanggap ng 
dayuhan ang notisya ng diborsiyo. Para mapigilan ito, kailangang magsumite ang dayuhan ng kahilingan na 
pag-ayaw sa diborsiyo sa munispyo na may hawak ng family register ng Hapones na asawa o tirahan nito. 
Kapag naipasa na ang kahilingang ito, hindi na pahihintulitan ang diborsiyo. Hindi nito saklaw ang mag-asawa 
na parehong dayuhan.    

3. Residence Status Pagkatapos ng Diborsiyo: 

  Kung ikaw ay naninirahan ng may status of residence bilang asawa ng isang Hapones o may status na 
“Spouse or Child of Permanent Resident” o “Dependent” bilang asawa ng isang dayuhan, ipagbigay-alam ang 
diborsyo sa imigrasyon sa loob ng 14 na araw matapos ang diborsiyo. 

  Mawawala ang status of residence kung ang mga nananatili bilang “Dependent” o ang mga nananatili ng 
status of residence katulad ng “Spouse of “Spouse or Child of Japanese National” o “Spouse or Child of 
Permanent Resident” ay hindi ginagawa ang activities bilang asawa mahigit sa 6 buwan.     

  Kung hindi magpapalit ng status of residence matapos ang diborsiyo, hindi na maaaring tumira sa bansang 
Hapon. Sa mga ganitong pangyayari, agad na kumunsulta sa opisina sa inyong munisipyo o sa Alien 
Residency Comprehensive Information Center (Apendise IX-2).  

 

4. Pagpalit ng Impormasyon sa Rehistro: 

  Kung magbabago ang inyong pangalan dahil sa diborsiyo, dapat magsumite ng notisya ng pagbabago sa 
imigrasyon. Kung magbabago ang inyong tirahan, kailangang iparehistro sa tanggapan ng inyong munisipyo. 

(Apendise IX -1） 



 

 

 

 

- 37 - 
 

 

 

IV-5  Pagkamatay  

 
1. Pagbibigay Alam ng Pagkamatay (Death Notification) 
  

Kapag ang isang dayuhan ay namatay sa bansang Hapon, tulad din ng mga mamamayang Hapon, kailangang 
sumang-ayon sa batas ng hapon at i-report ang pagkakamatay sa munisipyo.  Ang pagbibigay-alam ay kinakailangang 
gawin sa loob ng pitong (7) araw mula sa araw na napag-alaman ang pagkamatay. Sa Hapon, ang puwedeng 
makapagpatunay ng pagkamatay ay isang lisensyadong doktor o medical examiner lamang. 
 
 

Pagkatapos suriin at mapatunayan ng doktor ang pagkamatay ng pasyente, magpagawa ng death certificate (Sibou 
Sindan Syo) at dalhin ito sa tanggapan ng kinauukulan sa munispyo kung saan namatay o kaya’y munisipyong 
kinabibilangan ng namatay. Ibabalik ang Resident Card sa imigrasyon o ipadala sa Tokyo Regional Immigration Bureau 
(*) sa loob ng 14 araw ng pagkamatay. May mga proseso ring dapat gawin sa bansa ng namatay. Magkaiba ang 
prosesong ito sa bawa’t bansa, kung kaya’t mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Embahada o Konsuladong nasa 
bansang Hapon hinggil sa prosesong ito.   (Apendise IX-5). 

(*) adres ng pagbabalik ng Resident Card  
Odaiba Bunshitsu of Tokyo Regional Immigration Bureau, Tokyo Kouwan Godo Chousya 9F, 2-7-11 Oume, Koto-ku, 
Tokyo 135-0064  

 

2. Paglilibing 
 

Dahil sa malaki ang populasyon ng Osaka Prefecture ay masyado nang masikip at halos wala nang mga 
sementeryong tumatanggap sa paglilibing. Kunsultahin ang konsulado ng namatay upang malaman kung hindi 
puwedeng i-cremate ang mga labi ng namatay dahil labag ito sa kanyang relihiyon at kaugalian. Tungkol sa paghahanap 
ng sementeryong pandayuhan o kaya’y sa mga nagnanais ipalibing ang bangkay sa sariling bayan, kumonsulta lamang 
sa kinauukulang konsulado ng namatay. (Apendise IX-5). 
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