
Bắt đầu từ ngày1/4/2021 

■Ｃhế độ cam kết tìm bạn đời cùng chung sống là gì?

〔Liên hệ〕
 Phòng công dân của Tòa thị chính Fuji Bộ phận đa văn hóa / bình đẳng giới
<< Điện thoại >> 0545-55-2724 << SỐ FAX >> 0545-55-2864
《Email》 si-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp

Thông tin và kêu gọi chế độ ghép đôi cùng chung sống tại thành phố Fuji

Đó là một bản tuyên thệ với nhà nước rằng hai người nhìn nhận nhau như bạn đời và cam kết 

cùng chung sống có trách nhiệm với nhau. có thể đăng ký tuyên thệ với nhau bằng cách nộp bản 

tuyên thệ cho tòa thị chính, và sở thị chính sẽ cấp một bảng biên nhận để chứng minh công khai 

rằng hai người đã tuyên thệ với nhau.

Không chỉ các nhóm thiểu số giới tính mà cả các cuộc hôn nhân thông qua pháp luật cũng có thể 

được thực hiện tuyên thệ này.

■điều kiện để ký bản tuyên thệ

・ Là người trưởng thành (trên 20 tuổi)

・ Ít nhất một trong hai người đang sinh sống tại thành 

phố Fuji

・ Không có vợ / chồng trong sổ hộ khẩu gia đình

・ Không có quan hệ chung sống với bất kỳ ai khác ngoài 

người tuyên thệ

■Hồ sơ , biên nhận sau khi đăng ký tuyên thệ

・Biên nhận tuyên thệ (khổ A4)

・Thẻ tuyên thệ (kích thước giống bằng lái xe)

Biên nhận tuyên thệ (khổ A4)

Thẻ tuyên thệ (mặt trước-sau) (kích thước giống bằng lái xe)

※Để biết thêm thông tin về chế độ, vui lòng 
xem hướng dẫn đăng trên trang web của 
thành phố Fuji

Mã QR của trang web thành phố

１ Phác thảo về chế độ



① Đặt chỗ trước 

đăng lý đặt trước 14 ngày trước ngày bạn muốn chính thức đăng ký tuyên thệ. 

↓ 

② đăng ký tuyên thệ. 

Hai người cam kết tuyên thệ đến Ban Đa văn hóa và Bình đẳng giới, điền vào bản khai tại chỗ và 

nộp kèm theo các tài liệu sau. 

(Các giấy tờ cần thiết) 

・ Bản sao thẻ cư trú hoặc giấy xác nhận những nội dung ghi trên thẻ cư trú (để xác nhận địa chỉ)

・ Bản trích lục hộ khẩu (để xác nhận rằng bạn chưa kết hôn) 

・ Các tài liệu có thể được sử dụng để xác minh danh tính (Thẻ mynumber, bằng lái xe, v.v.) 

* Bạn cũng có thể đăng ký tuyên thệ bằng tên chính của mình.

↓ 

③ Biên nhận tuyên thệ 

Sau khi nộp đơn đăng ký sẽ nhận được 「Bảng chứng nhận tuyên thệ」

■Quy trình thủ tục 

■Các quyền lợi khi hai người đăng ký tuyên thệ chung sống với nhau 

・Có thể nộp đơn xin thuê nhà của shi  

・ Được công nhận là người chịu trách nhiệm khi phẫu thuật, kiểm tra sừc khoẻ và khám tại 

bệnh viện Trung ương Thành phố 

 * Về sau sẽ có thêm một số quyền lợi khác  

* Không giống như kết hôn hợp pháp dựa trên các quy định của Bộ luật Dân sự, ngay cả khi bạn 

đăng ký bảng tuyên thệ theo chế độ này cũng không có hiệu lực pháp lý, cũng như không có các 

quyền và nghĩa vụ khác nhau như thừa kế tài sản, khấu trừ thuế và nghĩa vụ cấp dưỡng cho người 

thân 

Ｃhế độ này không có hiệu lực pháp lý và không cần thay đổi sổ khi đăng đăng ký hộ khẩu hoặc 

thẻ cư trú, nhưng sẽ được nhà nước ủng hộ và tôn trọng mối quan hệ của cả hai . 

Ｃhính phủ mong người dân hiểu rõ mục đích, tuyên truyền tại nhiều nơi công cộng và tích cực 

hưởng ứng chế độ này 

２ những yêu cầu khi đăng ký tuyên thệ 


