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5 PATAKARAN KAUGNAY SA TRAPIKO 
 
 (1)  Lisensya ng Pagmamaneho ng Kotse 

 
① Upang makapagmaneho ng kotse sa Japan 
 Kailangan ng lisensya ng pagmamaneho kapag magmamaneho kayo ng kotse o 
motorsiklo sa Japan. 
 At kapag magmamaneho, kailangang siguraduhing dalhin ang lisensya ng pagmamaneho. 
 Ang mga sumusunod ang lisensya na magagamit sa pagmamaneho sa Japan. 
 
② Lisensyang magagamit sa pagmamaneho sa Japan  
A Lisensya ng pagmamanehong nakuha sa Japan 
B Internasyonal na lisensya ng pagmamaneho na ipinagkaloob ng bansang lumagda sa 

Kumbensyon ng Geneva 
 * Mangyaring tiyakin sa Driver’s License Center o sa himpilan ng pulis kung may 

bisà sa loob ng bansang Hapon ang internasyonal na lisensya ng pagmamaneho. 
C Lisensya ng pagmamaneho ng ibang bansa (para sa Germany, Switzerland, France, 

Belgium, Taiwan, Slovenia at Monaco lamang) at kasulatan ng salin nito sa wikang 
Hapon 

 * Kung may dalang kasulatan ng salin sa wikang Hapon (saling ginawa ng embahada, 
konsulado ng bansang nagkaloob ng nasabing lisensya, o ng Japan Automobile 
Federation “JAF”) at pasaporte lamang. 
* Makakapagmaneho sa loob ng 1 taon mula ng pagpasok sa Japan. 

 
③ Pagpalit sa lisensya ng pagmamaneho ng Japan 
 Upang makakuha ng may bisàng lisensya ng pagmamaneho sa Japan ang taong may dala 
ng lisensya ng pagmamaneho ng ibang bansa, kailangan ang sumusunod na palakad sa 
Driver’s License Center. 
A Kondisyon 

Taong mayroong lisensyang may bisà na ipinagkaloob ng ahensyang pampamahalaan 
ng ibang bansa, at pagkatapos makuha ang lisensyang iyon, nanatili nang 3 buwan o 
higit pa sa bansa kung saan nakuha ang lisensya ng pagmamaneho. 

B Kinakailangang papeles atbp. 
①Lisensya ng pagmamaneho ng ibang bansa 
②Kasulatan ng salin ng lisensya ng ibang bansa 
 Ginawa ng embahada, konsulado ng bansang nagkaloob ng nasabing lisensya, o ng 
Japan Automobile Federation “JAF” 
③Kopya ng resident record (jūminhyō) kung saan nakasulat ang nasyonalidad 
④Papeles tulad ng pasaporte atbp. (kailangan ang higit sa isang dokumento kung higit 
sa isa ang gagamitin sa pagpapatunay) 
  Bagay kung saan matitiyak na nanatili nang 3 buwan o higit pa sa nasabing bansa 
⑤Litrato 
 Walang balot sa ulo, nakaharap ang mukha, walang background at nakikita ang mula 
dibdib pataas, na kinuha sa loob ng 6 buwan bago ng pag-apply. 
  Laki: Taas 3.0 cm x Lapad 2.4 cm 
⑥Bayad 
⑦Lisensya ng pagmamaneho ng Japan (para lamang sa taong dating kumuha nito) 
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C Nilalaman 
Sa mga bansang bukod-tanging hindi saklaw, pagsusulit sa kakayahan lamang, at para 

sa ibang mga bansa, may pagsusulit sa kakayahan, pagtiyak ng kaalaman at pagtiyak ng 
kahusayang teknikal. 

D Pagtanggap *Kailangang magpareserba muna (maaaring tumawag sa telepono) (Lunes - 
Biyernes, 8:30 – 17:00). 
Hiroshima Prefectural License Center / Eastern License Center 
  ☎ 082-228-0110  local 703-253 (Hiroshima Prefectural License Center) 

 704-262 (Eastern License Center) 
    Lunes ~ Biyernes (liban sa Sabado, Linggo at Pista opisyal) 
    ① Mula 8:30 hanggang 9:00 
    ② Mula 13:00 hanggang 13:30 

 
 
 (2)  Patakarang Pantrapiko ukol sa Bisikleta 

 
① Paghahanda bago sumakay sa bisikleta 
 

○Pagreshitro para sa pagsugpo ng krimen 
  Kailangang irehistro ang bisikleta para sa pagsugpo ng krimen. Irehistro para sa 
pagsugpo ng krimen sa tindahan at iba pa kung saan binili ang bisikleta. 
 
○Kasangkapang pangkaligtasan 
  Bawal magmaneho ng bisikleta kung wala itong preno, bell o 
iba pang uri ng busina. 
  Kapag magmamaneho ng bisikleta sa gabi o iba pa, kailangang 
i-on ang ilaw sa harap, at kailangang mayroong ilaw sa likuran o 
materyal na reflector. 
 
○Kandado 
  Magkabit ng kandado sa bisikleta. (Two lock 
hanggang maaari)  
  Kahit sandali lang, kapag mapapalayo sa bisikleta, 
ikandado ito. 
 
○Seguro 
  Kahit aksidenteng pantrapiko ng bisikleta, may panganib na magkaroon ng 
pananagutan sa malaking halagang bayad-pinsala ang taong nagmamaneho ng bisikleta, 
kaya’t sumapi sa seguro o iba pa para pagbayaran ang pinsala. 
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② Pagsakay sa bisikleta 
 

○Pagbabawal sa pagmamaneho ng nakainom ng alak 

 

 Bawal magmaneho ng bisikleta nang lasing. Kahit hindi nalasing sa 
alak, bawal pa rin ang pagmamaneho. 

 
○Pagbabawal sa pagsakay ng dalawang tao  

Bawal sumakay ang dalawang tao sa bisikleta. 
Subalit kung 

- isinakay sa silya para sa sanggol ang 1 sanggol na wala 
pang 6 taong gulang 
- isinakay ang 2 sanggol na wala pang 6 taong gulang sa 
bisikleta na tanging yari para magsakay ng 2 sanggol 
ng taong 16 taong gulang o higit pa, maaaring magsakay 
ng tao liban sa taong nagmamaneho. 

 
○Pagsuot ng helmet  

 

Ipasuot ang helmet kapag magsasakay sa bisikleta ng batang wala 
pang 13 taong gulang. 

 
○Iba pang ipinagbabawal 

Bawal ang “Pakikipag-usap sa cellphone,” “Pagdala ng gamit sa 
kamay, tulad ng paghawak ng payong,” “Pakikinig sa earphones o iba 
pa ng malakas na tugtog” at iba pang nakakaabalang pagmamaneho. 

 
○Paggamit ng paradahan ng bisikleta 
 Iparada ang bisikleta sa takdang lugar tulad ng paradahan ng 
bisikleta. 
 Kapag pinabayaan ang bisikleta sa kalsada o iba pa, maaaring itong 
alisin at itabi sa takdang lugar. 
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③ Paraan ng pagdaan ng bisikleta 
 

 

○Pagdaan sa kalsada 
Sa patakaran, ang kalsada ang daanan ng bisikleta. 
Kailangang dumaan nang nasa kaliwang gilid ng kalsada. 

○Kailan maaaring dumaan sa bangketa Para lamang sa bisikleta at taong 
naglalakad (karatula) 

Maaaring dumaan ang mga batang wala pang 13 taong gulang 
at mga taong 70 taong gulang o higit pa sa bangketa. 

Kung may karatula na maaaring dumaan ang bisikleta, kung 
mapanganib o ipinagbabawal ang dumaan sa kalsada atbp, 
maaaring dumaan ang bisikleta sa bangketa. 

Kapag idadaan ang bisikleta sa bangketa, mabagal na dumaan 
sa gilid na malapit sa kalsada mula sa gitna ng bangketa, at kung 
may panganib na makasagabal sa pagdaan ng taong naglalakad, 
mangyaring huminto muna o bumaba sa bisikleta. 

 
Bawal pumasok ang  
bisikleta (karatula) 

 
○Pagsunod sa ilaw trapiko ① ② 

Kapag mayroong ilaw trapikong may 
karatulang “Para lamang sa naglalakad/bisikleta,” 
kailangang sundan ng naka-bisikleta ang ilaw 
trapikong iyon ( ○1 ), at ang karaniwang 
(pangkotseng) ilaw trapiko (○2 ) naman kapag 
wala.  

 

○Pagbabawal ng magkatabing pagbibisikleta Maaari ang magkatabing 
pagbibisikleta (karatula) 

Liban kung may karatula, bawal ang pagbibisikleta nang 
nakatabi sa ibang bisikleta. 

Dumaan nang nasa isang hanay. 
 

 
○Pansamantalang paghinto 

 

Kailangang siguraduhin ng naka-bisikleta na huminto 
at tiyakin ang kaligtasan sa kaliwa at kanan sa tawiran sa 
riles ng tren, at mga lugar na may karatula ng 
pansamantalang paghinto. 

 
④ Aksidente sa trapiko 
 Kahit taong nagmamaneho ng bisikleta, kapag nagkaroon ng aksidente sa trapiko, 
kailangang ihinto ang pagmamaneho ng bisikleta, iligtas at tulungan ang taong nasaktan at 
iba pa. 
 Kailangan ding iulat kaagad sa pulis na nagkaroon ng aksidente sa trapiko at ang detalye 
noon. Maaaring iulat sa “110” sa pinangyarihan, makipag-ugnayan sa himpilan ng pulis, 
police box (kōban) at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan para sa pag-uulat. 


