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VIỆT NAM CỘNG HÒA 
BỘ NỘI VỤ 

 
 

Nghị định số 607/BNV/KS/14B ngày 2 tháng 8 năm 1971 cho phép thành lập HỘI PHÁP 
TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM. 
 

TỔNG TRƯỞNG NỘI VỤ 
 
-Chiếu Hiến Pháp ngày 1/4/1967. 
-Chiếu Sắc Lệnh số 394/TT/SL 1/9/1969 ổn định thành phần Chánh Phủ, sửa đỗi và bổ túc do 
Sắc lệnh số 366/TT/SL ngày 12/6/1971. 
-Chiếu Sắc Lệnh số 19/SL/NV ngày 22/11/1967 đang ổn định chức chưởng của Tổng Trưởng 
Nội Vụ. 
-Chiếu Dụ số 10 ngày 6/8/1950 sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19/11/1952 và Dụ số 6 ngày 
3/4/1954 ổn định quy chế hiệp hội. 
-Chiếu đơn đề ngày 20/12/1969 và 10/4/1971 xin thành lập HỘI PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT 
NAM. 
-Chiếu ý kiến thuận của TOÀ TỈNH TRƯỞNG KHÁNH HÒA. 
 

NGHỊ ĐỊNH 
 

Điều thứ nhất: HỘI PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM trụ sở đặt tại số 30 đường Hồng Bàng, 
xã Nha Trang Tây, Khánh Hòa được phép thành lập và hoạt động đúng theo bản ĐIỀU LỆ được 
duyệt y đính theo NGHỊ ĐỊNH nầy và trong phạm vi quy chế hiệp hội. 
 
Điều thứ hai: Đỗng Lý Văn Phòng, Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, Tỉnh Trưởng Khánh Hòa, chiếu 
nhiệm vụ lãnh thi hành NGHỊ ĐỊNH nầy. 
 

Sài Gòn, ngày 2 tháng 8 năm 1971 
Ký tên: TRẦN-THIỆN-KHIÊM 

 
NƠI NHẬN: 
- BỘ TƯ LỆNH CSQĐ (Ib) 
( I Bản Điều Lệ đính kèm ) 
- TOÀ TỈNH TRƯỞNG KHÁNH HÒA 
( I Bản Điều Lệ đính kèm ) 
- Hội Đương Sự I bản Ibđldk 
( qua TOÀ TỈNH TRƯỞNG KHÁNH HÒA ) 
- Sở Công Báo VNCH (3b) 
" Đễ cho đăng công báo VNCH" 
- Lưu chiếu. 
PHỤ BẢN: 
Phó Đỗng Lý Văn Phòng 
Ký tên: NGUYỄN TRUNG THOẠI 
SAO Y BẢN CHÁNH 
Chánh Sự Vụ Sở Kiểm Soát 
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ẤN KÝ: NGUYỄN NHẬT DŨNG 
HỘI TRÍCH SAO Y BẢN CHÁNH 
 
 

ĐIỀU LỆ HỘI:  
PHÁP TẠNG PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

 
 

CHƯƠNG I 
 
Điều 1: Giữa Tăng, Ni cư sĩ trong tông phái PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM, nay thành lập 
một hội lấy tên là: PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM. 
Điều 2: Mục đích của PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM là: 
A/ Tôn thờ Đức ĐÔNG ĐỘ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI. 
B/ Thực hiện các Pháp Tu Phật theo đường lối tu hành đến kết quả TRI KIẾN GIẢI THOÁT SINH 
TỬ LUÂN HỒI. 
C/ Tỏ tình thân hữu và liên lạc với các cơ quan Tôn Giáo trong mục đích dung hoà chấn hưng 
nền ĐẠO ĐỨC, TỪ THIỆN. 
Điều 3: Hội tuyệt đối không hoạt động chính trị. 
Điều 4: Trụ Sở Trung Ương PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM được đặt tại số 30 đường Hồng 
Bàng, xã Nha Trang Tây, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trụ sở có thể di chuyển nơi khác theo 
quyết định của Ban Chấp Sự Trung Ương. 
Điều 5: Hội hoạt động vĩnh viễn và trong phạm vi toàn quốc. 
 
CHƯƠNG II 
Điều 6: Tín Đồ của PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM gồm có: 
A/ THIÊN THỪA HẠNH: gồm có Tăng, Ni xuất gia trụ trì hay công phu tại các Chùa Chiền. 
B/ NHÂN THIÊN HẠNH: gồm có Nan Nữ tín đồ tại gia từ 18 tuổi trở lên. 
C/ THIẾU NHI ĐẠO CHÚNG: là những nam nữ tín đồ tại gia từ 17 tuổi trở xuống. 
Các hạng Tín đồ trên gọi là: TÍN ĐỒ ĐẠO CHÚNG PHÁP TẠNG 
Điều 7: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI: 
Hội viên có NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI như sau: 
- Công phu pháp môn Niệm Phật, bậc tu khá được phép THIỀN TỌA. 
- Tự do biện luận, học hỏi giáo pháp và tham gia mọi sinh hoạt của hội. 
- Tuyệt đối tuân theo ĐIỀU LỆ VÀ NỘI QUY. 
- Được cấp 1 thẻ chứng nhận khỏi đóng tiền. 
Khi Lâm Chung được Ban Chấp Sự phái người chuyên trách hay nhà Sư đến nơi Hộ Niệm, đưa 
tiễn. Ngoài ra còn làm lễ Cầu Siêu tại Chùa hay Nội Sở nhưng phải có giấy cáo phó của gia tang. 
 
CHƯƠNG III 
Điều 10: BAN LÃNH ĐẠO 
Lãnh đạo tinh thần tối cao của PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM là VỊ TĂNG CHỦ do Văn 
Phòng Hộ Đạo và Ban Chấp Sự Trung Ương đồng Tôn để chỉ dạy 
Đạo Đức, giáo lý cùng các pháp môn tu hành cho toàn thể tín đồ ĐẠO CHÚNG PHÁP TẠNG. 
TĂNG CHỦ toàn quyền gìn giữ nối đạo vĩnh viễn, không có sự thay đổi, ngoại trừ trường hợp 
Viên Tịch thì văn Phòng Hộ Đạo và Ban Chấp Sự Trung Ương nối họp để tôn một người khác kế 
vị. 
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Trường hợp đương kim Tăng Chủ thấy cần truyền trao việc Lãnh Đạo cho một Bậc khác thì 
Tăng Chủ trọn quyền quyết định.  
Điều 11: VĂN PHÒNG HỘ ĐẠO 
Văn phòng hộ đạo gồm có 1 chánh trưởng Ban Hộ Đạo và nhiều thư ký hành pháp hộ đạo giúp 
việc. 
Chánh Trưởng ban hộ đạo do Tăng Chủ chỉ định. Còn 1 bí thư của Tăng Chủ và các thư ký hành 
pháp hộ đạo do Chánh Trưởng Ban chọn cử. 
Điều 12: Văn phòng hộ đạo là cơ quan trực tiếp thi hành lệnh Tăng Chủ trong việc lãnh đạo 
chung về Phật Pháp của Hội. 
Điều 13: THÀNH PHẦN BAN QUẢN TRỊ 
- Ban quản trị các cấp được gọi là: BAN CHẤP SỰ 
- Ban chấp sự trung ương gọi là: PHÁP BẢO HỘI THƯỢNG 
- Ban chấp sự tỉnh gọi là: PHÁP BẢO TỈNH HỘI. 
- Ban chấp sự quận gọi là: PHÁP BẢO QUẬN HỘI. 
- Ban chấp sự xã gọi là: PHÁP BẢO HỘI SỞ XÃ. 
- Ban chấp sự thôn, ấp gọi là: PHÁP BẢO CHI HỘI THÔN, ẤP. 
Điều 14: THÀNH PHẦN 
Ban chấp sự trung ương gồm có: 
- CHÁNH HỘI TRƯỞNG 
- PHÓ HỘI TRƯỞNG 
- CHÁNH THƯ KÝ 
- PHÓ THƯ KÝ 
- CHÁNH THỦ QUỸ 
- PHÓ THỦ QUỸ 
- CỐ VẤN 
- KIỂN SOÁT. 
Ban chấp sự các cấp trực thuộc đều tổ chức như nhau, song tùy theo nhu cầu công việc nhiều 
hay ít, rộng hẹp mà đặt nhân viên phụ trách. 
Trong ban chấp sự có nhiều Tiểu Ban chuyên trách sẽ quy định nơi NỘI QUY. 
Điều 15: Nhiệm kỳ các Ban Chấp Sự là 2 năm. 
Điều 16: Ban chấp sự trung ương do đại biểu đại hội toàn quốc bầu cử, còn ban chấp sự các cấp 
do đại biểu tại địa phương bầu bằng cách bỏ thăm kín với tỉ lệ đa số tương đối. 
 
CHƯƠNG IV 
Điều 21: Tài Sản Của Hội Gồm Có: 
- Tiền nhập hội là: 100. đồng 
- Tiền Nguyệt Liễn mỗi tháng đóng 08. đồng, có thể đóng liên tiếp một niên. 
- Các khoản tiền đóng góp của hội viên để dùng vào các việc thiện và thờ phượng. 
- Tiền lời của hội hoạt động như phát hành in kinh sách báo chí hoặc các cuộc từ thiện và các 
khoản tiền thu được do chánh quyền cho phép. 
Điều 22:  
- Chánh thủ quỹ chỉ được phép giữ tại quỹ một số tiền còn dư phải được gửi ở Ngân Khổ hay 
Ngân Hàng do ban chấp sự chỉ định. 
- Khi gởi tiền hay khi lấy tiền ra phải có chữ ký của chánh hội trưởng và chánh thủ quỹ. 
 
CHƯƠNG V 
Điều 23: Đại hội toàn quốc mỗi niên họp một lần vào ngày 30 tháng 9 âm lịch bằng cách mời 
hay đăng báo cáo trên mặt nhật báo. Phải có ít nhất 01/2đại biểu tham dự thì mới họp lệ. 
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Trường hợp không hội đủ thì chủ tọa tuyên bố giải tán và mới họp lại lần thứ 2 sau 10 ngày. 
- Phiên họp đại hội thứ 2 với bất luận số đại biểu nhiều hay ít đều được xem hợp lệ. 
- Những quyết định của đại biểu đều lấy theo tỉ lệ đa số tương đối số thăm chấp thuận, ngoại trừ 
trường hợp sửa đổi điều lệ và giải tán hội được quy định riêng. 
Điều 24: Đặt trường hợp cấp bách chánh hội trưởng trung ương có quyền triệu tập đại hội bất 
thường và thể thức triệu tập, định túc sổ và thể thức biểu quyết y như đại hội thường niên. 
 
CHƯƠNG VI 
Điều 25: 
- Chỉ có đại hội mới có quyền sửa đổi điều lệ hội. Quyết định sửa đổi điều lệ sẽ lấy theo đa số 
2/3 tổng số đại biểu hiện diện. Điều lệ này chỉ có hiệu lực sau khi đã được chính quyền phê 
chuẩn. 
Điều 26:  
- Việc giải tán hội phải được quyết định trong một phiên đại hội với ít nhất là: 30 /100 tổng số 
đại biểu hội viên đạo chúng pháp tạng hiện diện. 
- Hội sẽ giải tán khi có ít nhất là 4/5 tổng số đại biểu này chấp thuận. 
Trong trường hợp hội giải tán bất cứ vì lý do nào tài sản của hội sở hữu sẽ hiến cho một tổ chức 
đạo đức hay từ thiện theo quyết định của đại hội. 
CHƯƠNG VII 
Điều 27:  
- Một bản nội quy ổn định chi tiết thi hành điều lệ nầy do ban chấp sự trung ương nhiệm kỳ đầu 
tiên soạn thảo và sở được đưa ra đại hội đồng gần nhất thông qua trước khi thi hành. 
Điều lệ nầy có hiệu lực kể từ ngày được chánh quyền duyệt y. 
 
Lập xong tại Nha Trang ngày 26/1/1971 
SÁNG-LẬP-VIÊN 
đồng ký tên 
PHAN-ĐÀI: KÝ TÊN  
ĐỖ-KIM-KHÔI: KÝ TÊN 
VÕ KHÂM: KÝ TÊN TRẦN-LÀNH: KÝ TÊN NGUYỄN-TỨ: KÝ TÊN 
SAO Y BẢN CHÁNH 
DUYỆT Y ĐỂ ĐỊNH THEO NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 607... 
Ngày 2 tháng 8 năm 1971 
TL. TỔNG TRƯỞNG NỘI VỤ 
PHÓ ĐỖNG LÝ VĂN PHÒNG 
ẨN KÝ: NGUYỄN-TRUNG-THOẠI 
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