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HIẾN CHƯƠNG
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ
NHIỆM KỲ V ( 2020 - 2025 )
--------------------------LỜI NÓI ĐẦU
Đạo Cao Đài Chơn Lý tổng hợp tinh hoa của Tứ đại Thánh nhơn (Phật,
Lão, Khổng, Da Tô), hướng dẫn tín đồ tu thân, hành thiện.
Năm 1931 (Tân Mùi), tại Mỹ Tho Anh lớn Nguyễn Văn Ca, Chưởng quản
Cửu Trùng Đài vâng Thiên mạng lèo lái nền Đạo và làm sáng tỏ Minh Chơn Lý
nhằm dìu dắt nhơn sanh làm lành, lánh dữ, giữ tròn nhơn đạo. Là tôn giáo ra đời
trong lòng dân tộc nên trong tiến trình thăng trầm của đất nước, người tín đồ
Cao Đài Chơn Lý vừa tu hành, vừa nỗ lực góp phần làm cho “Nước vinh, Đạo
sáng”.
Nay Hội thánh Cao Đài Chơn Lý căn cứ Kinh, Luật truyền thống của Đại
Đạo, biên soạn Hiến chương theo đường lối hành đạo của Anh lớn Nguyễn Văn
Ca, Chưởng quản Cửu Trùng Đài và theo sự hướng dẫn tâm truyền của Anh lớn
Lê Văn Được, Chưởng quản Hiệp Thiên Đài, với tinh thần “Phụng đạo yêu
nước”, được thông qua tại Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn phái Chơn Lý lần
thứ năm (2020 - 2025), để tín đồ thực hành theo đúng Chơn truyền, trong khuôn
khổ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau 05 năm thực hiện Hiến chương của mỗi nhiệm kỳ, Hội đồng Chưởng
quản Hội thánh xét thấy cần phải tu chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với
thực tế hành đạo.
CHƯƠNG I
TÊN CỦA TỔ CHỨC, ĐẠO HIỆU, CỜ ĐẠO
CỘT PHƯỚN, LÁ PHƯỚN
Điều 1. Danh xưng
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Hội thánh Cao Đài Chơn Lý, gọi tắt là Cao
Đài Chơn Lý.
Điều 2. Đạo hiệu
Biểu Tượng Vòng tròn bao ngoài màu xanh (Vô cực tượng trời).
Hình vuông bên trong màu vàng (Tượng đất).
Trái tim ở giữa hình vuông màu đỏ (Tâm).
Chữ thập màu trắng (Ngang bẳng sổ ngay) tượng trưng công bình gọi là
“Tâm điền”.
Điều 3. Cờ Đạo
Cờ đạo có màu Tam Thanh: Đỏ, vàng, xanh, hình chữ nhựt, chiều ngang
bằng 2/3 chiều dài. Đỏ trên, vàng giữa, dưới xanh.
Màu đỏ: Tượng trưng Nho giáo.
Màu vàng: Tượng trưng Thích giáo.
Màu xanh: Tượng trưng Đạo giáo.
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Điều 4. Cột phướn
Tại Tòa Thánh Chơn Lý, Tiểu Tòa thánh An Thái Bình Định cao 12 mét.
Điều 5. Phướn
Lá phướn rộng 0,7 m, dài 9 m, Đầu lá phướn có bốn chữ “Ảnh lộng thần
phan”. Chính giữa đầu lá phướn có gắn một mặt kính tròn, đường kính 0,2 m, lá
phướn màu xanh da trời, chữ trắng, vòng tròn màu đỏ; Dọc suốt thân lá phướn
có 12 chữ Hán, từ trên xuống “Phụng Thừa Ngọc Sắc Dĩ Đức Hóa Nhơn Đồng
Qui Ư Nhứt”.
Hai bên lá phướn có hai thẻ ba màu, trên màu đen, giữa màu trắng, dưới
màu tím, mỗi màu dài 3 m, trên bề ngang 0,5 m, dưới 0,7 m, dưới thân phướn có
ba thẻ ngang 0,1 m, dài 0,2 m, màu vàng giữa, bên trái màu xanh đỏ, bên phải
màu đỏ và xanh.
Tại các Thánh thất cột phướn cao 9 m, lá phướn rộng 0,6 m, dài 6 m, từ
trên xuống có đổi hai chữ sau cùng “Phụng Thừa Ngọc Sắc Dĩ Đức Hóa Nhơn
Đồng Qui Chí Thiện”.
Hai bên lá phướn có hai thẻ ba màu, trên màu đen, giữa màu trắng, dưới
màu tím, mỗi màu dài 2 m, trên bề ngang 0,5 m, dưới 0,7 m, dưới thân phướn có
ba thẻ ngang 0,1 m, dài 0,2 m, màu vàng giữa, bên trái màu xanh đỏ, bên phải
màu đỏ và xanh.
CHƯƠNG II
TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Điều 6. Tôn chỉ
Tu nhơn đạo, lấy tu thân làm gốc. Hướng dẫn nhơn sanh đem lại tình
thương, giữ lấy chữ Hoà tạo nền tảng vững chắc để trở về thiên đạo. Quy Tam
Giáo Hiệp Ngũ Chi.
Điều 7. Quy Tam Giáo
Quy chơn truyền của Phật, Thánh, Tiên, qua bốn tôn chỉ Tứ Thánh: Từ bi
- Bác ái - Công bình - Trung thứ để làm cơ bản cho quá trình hành đạo.
Điều 8. Hiệp Ngũ Chi
Ngũ Chi là năm vai trò của người tín đồ đã làm gồm: Nhơn đạo, Thần
đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo.
Điều 9. Mục đích
Thực hiện phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”. Quan hệ tốt đẹp với các
tôn giáo, các Hội thánh Cao Đài trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
Tuân hành Luật bình quân giải mê phá tục, xây dựng nếp sống văn hóa,
văn minh trong hệ phái.
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý thực hiện tôn chỉ, mục đích, chủ trương, lập
trường và tổ chức hành chính đạo trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Điều 10. Nguyên tắc hoạt động
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý hành đạo trong khuôn khổ Hiến pháp và
pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đại đoàn kết
toàn dân tộc.
Hội thánh lãnh đạo trên nguyên tắc dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách, quyết định tập thể và thống nhất hành động.
Điều 11. Chơn truyền
Chơn truyền thể hiện qua Chánh thể đạo căn cứ vào Tam Quy Ngũ Giới,
Thánh ngôn, Thánh giáo, Thánh huấn, Luật Bình quân giải mê phá tục.
Điều 12. Hình thức thờ cúng tại Tòa thánh
Tại Toà thành, Tiểu Tòa thánh An Thái (Bình Định): Thờ Thánh tượng
“Tâm - Thần - Lẽ - Thật” (Trái tim màu đỏ, tròng mắt màu trắng, con ngươi màu
đen có viền xanh da trời bao quanh có tia hào quang). Dưới có bốn bài vị Tứ
thánh: Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử, Da Tô và ngai đèn 15 ngọn.
Ngoài nhìn vô phía phải thờ Chư Phật, Chư Tiên, phía trái thờ Chư Thiên,
Chư Thánh. Phía dưới Thiên bàn có một ghế Ngọc Ỷ (chạm đủ Long, Lân, Qui,
Phụng), phía trước Ngọc Ỷ có một bàn thạch, một đèn lục giác màu đỏ ở chính
giữa.
Phía dưới ngay chính giữa Châu Thiên có bàn thờ Đức Chưởng Án có bài
vị bằng chữ Hán “Thái Công Thượng Phụ” chữ mạ vàng, phía trước bài vị có
đèn lục giác màu vàng, sau bài vị có cây cờ lịnh màu vàng (còn gọi là Hạnh
Huỳnh Kỳ).
Phía trên bàn thờ Chường Án có đèn lục giác màu xanh da trời, đường
kính 1 m, cao 1,2 m; phía ngoài bàn thờ Chưởng Án nhìn lên có tấm biển bằng
chữ Hán “Đạo Qui Nhứt Thống”, ở ngoài có bàn ngưỡng chung và đường
Huỳnh Đạo.
Trên lầu Hiệp Thiên Đài có bài vị thờ bằng chữ Hán “Chưởng Giáo Thiên
Tôn” phía trên chính giữa Hiệp Thiên Đài có đèn lục giác màu đỏ, bên trái ngoài
nhìn vô có ngai thờ chơn dung Nhị hiền Chưởng quản.
Đông Lang có bài vị thờ Tứ đại Thánh Nhơn, trên tấm hoành có bốn chữ
Hán “Chí Chơn Chí Chánh”.
Điều 13. Hình thức thờ cúng tại Phổ Đà Cảnh của Tòa thánh và Tiểu
Tòa thánh An Thái (Bình Định)
Thờ Linh vị “Đức Diêu Trì Kim Mẫu”, bằng chữ hán mạ vàng, bên phải
từ ngoài nhìn vô, có bài vị thờ Chư Phật, Chư Tiên, bên trái thờ Chư Thiên, Chư
Thánh, phía sau hậu đường có thờ 03 bài vị của Tam vị tiên nương “Ngôi Chị
Thể Liên, Đức Phổ Đà Viện Trưởng, Phổ Đà Viện Phó.
Tây lang thờ Cửu Cung nương nương, trên tấm hoành có bốn chữ Hán
“Vô Tà Vô Tư” và bài vị Cửu Cung nương nương.
Điều 14. Hình thức thờ cúng tại Vô Vi Cảnh Tòa thánh
Cũng thờ như Tòa thánh, không có bàn thờ Đức Chưởng Án Thiên Thần
và Hạnh Huỳnh Kỳ, không có Đông lang và Tây lang. Từ ngoài nhìn vào phía
tay phải có ban thờ Đại Đức Chưởng quản Hiệp Thiên Đài Ngọc Chơn Long,
phía tay trái thờ Đại đức Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Thánh danh An Thiên La
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Hán phái - Đại Đức Bửu An Thiên, phía sau hậu đường có thờ bài vị Quan
Thánh Đế Quân.
Vạn Linh Đài: Là đền thờ thứ tư của Hội thánh, ngoài khuôn viên Thánh
địa Tòa thánh khoảng 1,5 km về hướng Bắc, chính giữa Thánh tượng Đức Chí
Tôn (Tâm thần - Lẽ thật) và ngai đèn Thập ngũ linh đăng; bên phải thờ Chư
Phật, Chư Tiên, bên trái thờ Chư Thiên, Chư Thánh, phía dưới bên tả có bàn thờ
Chơn Linh nam, bên hữu có bàn thờ Chơn Linh nữ. Trên khoảng không gian
chính giữa nơi điện thờ có tầm nền đỏ, chữ hán màu vàng “Tu Chơn Lý Chánh”
và khuôn đèn lục giác. Ở hậu dường có bàn thờ linh vị hiền nhân (các chơn linh
có công với đạo).
Điều 15. Hình thức thờ cúng tại Thánh thất
1. Thánh thất
Thờ như ở Toà thánh, không có Hiệp Thiên Đài, có bàn thờ Chưởng án
Thiên Thần, không có Hạnh huỳnh kỳ (Cờ lịnh).
2. Trường quy
Thờ như Thánh thất (nhưng không có cột phướn và đền thờ Cửu Cung
nương nương).
Điều 16. Tại tư gia
Tại tư gia thờ Thánh Tượng Tâm - Thần - Lẽ -Thật, ngai đèn 15 ngọn.
Trên Thánh Tượng có tấm biển để “Đạo Chánh Minh”, hai bên có đôi liễng
“Cao Thượng Vô Biên Thưởng Phạt Lưỡng Điều Quy Pháp - Đài Vân Cực Lạc
Quản Truyền Tam Giáo Căn Nguyên”, phía trên có tấm hoành 6 chữ: “Đạo Đức
Hoằng Thông Độ Thế”, đôi liễn treo hai bên cột, mỗi câu 12 chữ “Nhựt Dạ
Chỉnh Tứ Thời Lễ Phụng Hiến Tâm Từ Niệm Chánh - Càn Khôn Nghiêm Vạn
Lý Hữu Bằng Âm Chất Huệ Minh Chơn”, đều viết bằng chữ Hán.
Điều 17. Bảng hiệu tại Tòa thánh
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ
TÒA THÁNH CHƠN LÝ
TỈNH TIỀN GIANG
Điều 18. Bảng hiệu tại Tiểu Tòa thánh An Thái (Bình Định)
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ
TIỂU TÒA THÁNH AN THÁI
Điều 19. Tại các Thánh thất và Trường quy
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ
THÁNH THẤT HOẶC TRƯỜNG QUY
Cổng chính các Thánh Thất thống nhất có đôi liễn:
- Thánh Huệ Chiếu Trần Gian Độ tận chúng sanh bất luận phú bần đô
cộng ngưỡng.
- Thất linh tùng tạo hóa tuần cơ chuyển vận vô cùng đạo lý hữu qui mô.
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Điều 20. Các ngày lễ
Các ngày Đại lễ trong năm, cúng Đại đàn và Trung đàn, ngày thường
cúng Tiểu đàn theo Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, trong một tháng có hai ngày đàn Sóc và
Vọng, vào ngày 30 - 01, ngày 14 - 15 âm lịch
Hàng năm có các ngày Đại Lễ và kỷ niệm theo luật Đạo quy định:
1. Lễ Tân Xuân - Khai niên 01 - 04 tháng giêng (Âm lịch).
2. Lễ Thượng Ngươn 14 - 15 tháng giêng (Âm lịch).
3. Lễ Long Hoa 14 - 15 tháng 4 (Âm lịch).
4. Lễ Tam Tôn 14 -15 tháng 5 (Âm lịch).
5. Lễ An Thiên 17 - 18 tháng 6 (Âm lịch).
6. Lễ Trung Ngươn 14 - 15 tháng 7 (Âm lịch).
7. Lễ Liên Hoa 21 - 22 tháng 9 (Âm lịch).
8. Lễ Hạ Ngươn 14 - 15 tháng 10 (Âm lịch).
9. Lễ kỷ niệm ngày Khai đạo (Tu My) 24 - 25 tháng 12 (Dương lịch).
Mỗi tháng cúng Đàn Đức mẹ ba ngày vào các đêm Âm lịch 07 - 17 - 27
và học đạo tràng (giáo lý).
Đêm 14/8 Âm lịch cúng Đại Lễ Đức mẹ và lễ Truy niệm công đức của ba
vị Tiên Nương.
Điều 21. Lễ phẩm
Cúng hương, đăng, hoa, quả.
Điều 22. Kinh sách, giáo lý, giáo luật
Bộ kinh Đuốc Chơn Lý từ số 32 đến số 60 (in từ năm 1930 đến năm 1948)
kinh cúng tứ thời, Luật Bình quân giải mê phá tục và kinh quan hôn tang tế.
Điều 23. Giới đàn cầu sự
Cao Đài Chơn Lý có: Đại đàn, Trung đàn và Tiểu đàn.
Điều 24. Tang sự, tang lễ
Khi chức sắc, tín đồ có tang sự Ban Cai quản, Ban Điều hành Trường quy,
Khóm đạo, có nhiệm vụ thông báo cho Họ đạo đến giúp gia đình lo tang sự.
Nếu chức sắc, tín đồ qua đời mà gia đình không có điều kiện lo tang sự thì
Ban Cai quản, Ban Điều hành Trường quy, Khóm đạo tại cơ sở có trách nhiệm
hỗ trợ cùng nhau lo tang sự.
Tang lễ được thực hiện nghi thức tẩm liệm, theo chương trình của Ban Lễ
viện Hội thánh.
Điều 25. Lễ cúng, cầu an, cầu siêu
Lễ cúng cầu an, cầu siêu tại Thánh thất, Trường quy: Nam làm lễ cầu an,
cầu siêu tại đền thờ Tứ Thánh, nữ tổ chức tại Đền thờ Cửu Cung, tập thể tín đồ
họ đạo tề tựu về làm lễ.
Tại tư gia không Thiên bàn thờ Thánh tượng Đức Chí Tôn thì không
được cầu siêu, gia đình phải thỉnh bài vị về Thánh thất hoặc Vạn Linh Đài làm
lễ cầu siêu.
Điều 26. Đạo phục
1. Chức sắc từ Lễ sanh trở lên tới Đầu sư (phái nam) có 05 bộ đạo phục
như sau:
- 01 bộ áo dài chẹt trắng.
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- 01 bộ đơn phục trắng, tay rộng 5 tấc tây (có gắn chữ theo phẩm chức
sắc, khăn đóng den và màu theo phái).
- 01 bộ thường phục, cũng là tiểu phục có giềng theo phái, tay rộng 05 tấc
tây và 01 cái xiêm (củn).
- 01 bộ đại phục, có giềng màu theo phái tay rộng 07 tấc, cà sa, mão, bố tử.
2. Chức sắc từ Lễ sanh trở lên tới Đầu sư (phái nữ) giống như phái nam,
nhưng có khác là phái nữ có 5 cung, năm màu, không có cà sa, thay thế bằng
Hồng Liên Phủ Điệp Kiên.
CHƯƠNG III
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ CHÍNH
Điều 27. Địa bàn hoạt động
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý, có địa bàn hoạt động ở các tỉnh, thành phố,
có cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo thuộc Cao Đài Chơn Lý.
Ngoài ra, Hội thánh Cao Đài Chơn Lý, còn có các cơ sở đạo như Phổ Đà
Cảnh, Vạn Linh Đài và Vô Vi Hồi Quán (hay còn gọi là Vô Vi Cảnh).
Ban Đại diện Hội thánh ở các tỉnh, thành phố đặt văn phòng tại Thánh
thất phù hợp để tiện việc hành đạo.
Điều 28. Trụ sở chính.
Trụ sở chính Giáo hội Trung ương là Tòa thánh Chơn Lý - Hội thánh Cao
Đài Chơn Lý, số 193 đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang.
CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Điều 29. Tài sản
Tài sản của Hội thánh Cao Đài Chơn Lý gồm: Động sản, bất động sản và
tài sản khác hợp pháp. Các cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo và các loại giấy tờ
khác có giá trị do Hội thánh tạo dựng, do nhơn sanh, mạnh thường quân hiến
cúng, Hội thánh thống nhất quản lý.
* Động sản
Tiền mặt, các tài sản có giá trị như tiền bạc do tín đồ, nhơn sanh thuộc
Hội thánh Cao đài Chơn Lý hoặc do các cá nhân hay tập thể hợp pháp hiến
cúng, di tặng.
* Bất động sản
Tất cả các hiện vật như: Nhà đất, cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo,
Thánh thất, Trường quy và các cơ sở vật chất khác, hiện vật do tín đồ Hội thánh
Cao đài Chơn Lý xây dựng, tạo lập hợp pháp, hoặc do cá nhân hay tập thể hợp
pháp phụng hiến, cho tặng theo quy định của pháp luật.
Mọi sự hoán đổi, chuyển nhượng, mua bán… đều phải được Hội đồng
Chưởng quản xem xét trình Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh phê chuẩn và
tiến hành theo quy định của pháp luật.
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Tài sản có giá trị về sở hữu trí tuệ (Kinh sách, Thánh ngôn, Thánh giáo,
Thánh huấn), văn hóa, lịch sử được lưu trữ tại thư viện Hội thánh.
Điều 30. Tài chính
Tài chính của Hội thánh gồm: Tiền, các tài sản có giá trị do chức sắc,
chức việc, tín đồ hoặc do các cá nhân hay tập thể hợp pháp phụng cúng, di tặng.
Hoa lợi thu được từ các cơ sở Họ đạo, công thương, kỹ nghệ do nhơn sanh sanh
phụng hiến hoặc do Hội thánh, các cơ sở họ đạo, Trường quy, Khóm đạo, Liên
Khóm đạo mua sắm, thu nhận thừa kế hợp phái phải theo sự hướng dẫn quản lý
của Hội thánh.
Quản lý, thu chi tài chính do Thủ bổn và Thư ký giữ gìn quản lý. Ban
kiểm soát giám sát, thu chi tài chính phải đủ chứng từ hợp pháp, khi chi phải có
phiếu tạm ứng, sau khi mua sắm phải có hóa đơn ghi phiếu chi hợp lệ, có phê
duyệt của chức sắc lãnh đạo theo thẩm quyền quy định.
Tài chính của Họ đạo, Trường quy do Trưởng Ban Cai quản, Trưởng Ban
Điều hành và Thủ bổn quản lý tài chính của đạo đúng theo quy định của Hội
thánh và định kỳ hàng tháng phải báo cáo cho toàn đạo ở Họ đạo biết.
Điều 31. Sổ sách tài sản, tài chính
Sổ sách chứng minh tài sản và tài chính của Hội thánh, Họ đạo, Trường
quy gồm có:
1. Sổ danh bộ Hội thánh và các cơ sở đạo.
2. Sổ danh sách chức sắc, chức việc và tín đồ.
3. Sổ biên bản, hội nghị, đại hội, lễ trọng.
4. Sổ thống kê tài sản của Hội thánh, Họ đạo, Trường quy.
5. Sổ thu nhập.
6. Sổ xuất chi.
CHƯƠNG V
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, MẪU CON DẤU
Điều 32. Người đại diện theo pháp luật Hội thánh,
Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh là người đại
diện theo pháp luật, thay mặt cho Hội thánh chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà
nước, trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Hội thánh.
Điều 33. Tổ chức được khắc con dấu, mẫu con dấu
Tổ chức tôn giáo và các tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội thánh Cao Đài
Chơn Lý được khắc và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.
Hội thánh, Tiểu Tòa thánh An Thái (Bình Định), Ban Đại diện tỉnh, thành
phố, các Họ đạo có khuôn dấu pháp lý sử dụng trong đạo và ngoài xã hội.
Khuôn mẫu con dấu hình tròn.
Điều 34. Mẫu con dấu
Hội thánh: Hình tròn vòng ngoài phía trên có dòng chữ “Đại Đạo Tam kỳ
Phổ độ”, phía dưới có chữ “Hội thánh Cao Đài Chơn Lý”, chính giữa con dấu có
chữ “Hội đồng Chưởng quản”.
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Ban Đại diện tỉnh, thành phố: Vòng tròn phía trên có dòng chữ “Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ độ”, vòng tròn phía dưới có chữ “Hội thánh Cao Đài Chơn Lý”,
chính giữa con dấu có chữ “Ban Đại diện tỉnh …”.

Họ đạo: Vòng tròn phía trên có dòng chữ “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”,
vòng tròn phía dưới có chữ “Hội thánh Cao Đài Chơn Lý”, ở chính giữa vòng
tròn hai bên có hình chữ Vạn, chính giữa con dấu có chữ “Họ đạo…”.

Điều 35. Sử dụng con dấu
Con dấu là tài sản chung của Hội thánh Cao Đài Chơn Lý: Hội thánh,
Tiểu Tòa thánh, Ban Đại diện, Họ đạo, có trách nhiệm giữ gìn, quản lý, sử dụng
con dấu cẩn thận, tránh làm hư hoại, làm mất.
Việc cấp mới, thay đổi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của
các cấp trong Hội thánh, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
CHƯƠNG VI
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Điều 36. Chánh thể đạo
Đại Đạo có 04 đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và
Châu Thiên Đài.
1. Bát Quái Đài
2. Hiệp Thiên Đài
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Là cơ quan bảo hộ lập pháp gìn giữ và phát huy chơn truyền của đạo,
chức sắc cấp phẩm từ Giáo hữu đến Chánh Phối sư gồm có: Vi Hộ, Phục Hổ,
Tinh Quân và các vị phụ trách.
3. Cửu Trùng Đài
Là cơ quan hành pháp, có đường lối chủ trương gồm các thành phần:
Chưởng quản, Đầu sư, Tứ bửu, Ngũ Hành Thiên sư.
Lễ sanh cho tới Chánh Phối sư, chức việc, tín đồ không hạn định.
Phái Nữ: Đầu sư chánh vị 05 vị ( 05 cung) Quế, Diêu, Quỳnh, Liên, Bích,
có 05 vị Quyền Đầu sư trợ lý cho 05 vị Đầu sư.
4. Châu Thiên Đài
Là ngôi vô vi, vô hình, thờ Đức Thượng Đế.
Điều 37. Điều kiện xây dựng mới cơ sở thờ tự
Các cơ sở Tiểu Toà thánh, Thánh thất phải xây dựng theo mô hình Toà
thánh, khi xây dựng cơ sở thờ tự trước hết phải có kế hoạch, tài chính, tập hợp
các thủ tục trình về Thường trực Hội đồng Chưởng quản xem xét.
Điều 38. Cơ cấu tổ chức của Hội thánh
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý cơ cấu tổ chức hai cấp: Giáo hội Trung ương
và Họ đạo cơ sở.
1. Giáo hội Trung ương
Gồm hai thành phần:
- Ban Thập ngũ linh đăng trách nhiệm về phần đạo, luật trời.
- Hội đồng Chưởng quản trách nhiệm phần đời, phép nước.
2. Cấp họ đạo
Gồm có hai thành phần:
- Ban Cai quản trách nhiệm: Đạo sự, nghi lễ.
- Ban Điều hành Trường quy: Lo tu học theo tam công.
3. Chức sắc Cao Đài Chơn Lý
Gồm hai thành phần: Lễ bái và hành đạo.
- Chức sắc hành đạo là các thành viên Ban Thập ngũ linh đăng, Hội đồng
Chưởng quản, Ban Đại diện tỉnh, thành phố, Ban Cai quản Họ đạo, Ban Điều
hành trường quy.
- Chức sắc lễ bái là những chức sắc cúng lạy, lễ bái không tham gia hành
chánh đạo.
- Tiểu Toà thánh An Thái (Bình Định) hành đạo theo cơ cấu truyền thống
có Ban Quyền Thập ngũ linh đăng và các phòng, ban, hành đạo trực tiếp quan hệ
và chịu sự lãnh đạo của Hội thánh, là một cấp cơ sở có Ban Cai quản.
Ban Thập ngũ linh đăng ở Toà thánh và Quyền Thập ngũ linh đăng ở Tiểu
Toà thánh An Thái (Bình Định), do truyền thống của Hội thánh là không có
nhiệm kỳ. Hàng năm sẽ bầu bổ sung cho đủ số lượng, nếu có khuyết vị.
Ban Thập ngũ linh đăng, Ban quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Toà thánh,
Hội đồng Chưởng quản triệu tập Ban Đại diện tỉnh, thành phố, Ban Cai quản cơ
sở, Trường quy, Khóm đạo họp sơ kết hàng năm vào ngày 24-25 tháng 12
dương lịch 5 năm một lần.
Nơi nào có 500 tín đồ thì được thành lập một Thánh thất.
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Nơi nào có 50 tín đồ trở lên chưa có Thánh thất, thì được lập Trường quy
có Ban Điều hành.
Ban Quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Toà thánh An Thái (Bình Định), các
Ban Cai quản có trách nhiệm hướng dẫn tu học, hành đạo, xem xét việc khen
thưởng, kỷ luật, cầu phong, cầu thăng… theo sự hướng dẫn của Hội đồng
Chưởng quản Hội thánh.
Ban Quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Toà thánh An Thái (Bình Định), các
Ban Cai quản Thánh thất, có quyền đề cử chức sắc vào Ban Thập ngũ linh đăng,
Ban Quyền Thập ngũ linh đăng và Hội đồng Chưởng quản.
Điều 39. Cơ cấu tổ chức của Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh
1. Ban Thập ngũ linh đăng Toà thánh
Gồm có 15 ngôi tượng trưng, có 24 vị chức sắc lãnh đạo, gồm:
- 01 Ngôi Thái Cực: Trời Độc Nhứt (Vô Vi).
- 02 Ngôi lưỡng nghi: Chưởng quản, có hai vị quyền Chưởng quản.
- 03 Ngôi Tam tài: Tam thanh Đầu sư có 3 vị chánh (3 vị quyền).
- 04 Ngôi Tứ tượng: Tứ bửu có 4 vị chánh (4 vị quyền).
- 05 Ngôi Ngũ hành: Thiên sư có 5 vị chánh (02 vị quyền Nam và quyền Bắc).
2. Ban Quyền Thập ngũ linh đăng ở Tiểu Toà thánh
Có trách nhiệm về nghi lễ có 12 vị chức sắc, gồm:
- 03 vị Chánh Phối sư Quyền Đầu sư.
- 04 vị Phối sư Quyền Tứ bửu.
- 05 vị Giáo sư Quyền Ngũ Hành Thiên sư.
Chức sắc Ban Quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Toà thánh An Thái (Bình
Định) đăng ký phong phẩm tại cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Định.
Điều 40. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Chưởng quản
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh, đại diện Ban Thập ngũ
linh đăng chịu trách nhiệm về hành chánh đạo sự.
1. Hội đồng Chưởng quản gồm 15 vị chức sắc do Ban Thập ngũ linh đăng
giới thiệu, phẩm chức sắc từ Giáo hữu trở lên, hoặc tương đương trở lên và được
Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn phái bầu cử, thành phần như sau:
- 01 Chánh Hội trưởng.
- 03 Phó Hội trưởng (nam - nữ).
- 01 Tổng Thư ký.
- 01 Phó Tổng Thư ký.
- 09 Thành viên.
2. Thành phần Thường trực Hội đồng Chưởng quản, phẩm vị Giáo hữu
trở lên. Nếu thành viên Hội đồng Chưởng quản phẩm vị từ Lễ sanh trở xuống thì
do Hội đồng Chưởng quản xem xét trình Ban Thập ngũ linh đăng quyết định.
Hội đồng Chưởng quản trong phiên họp đầu tiên sau Đại hội Đại biểu
Nhơn sanh toàn đạo, bầu ra Thường trực Hội đồng Chưởng quản.
Thường trực Hội đồng Chưởng quản gồm 7 vị chức sắc chịu trách nhiệm
thay mặt Hội đồng Chưởng quản trong thời gian Hội đồng Chưởng quản không
nhóm họp, thành phần gồm:
- 01 Trưởng Ban Thường trực.
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- 03 Phó Trưởng ban (nam - nữ).
- 01 Tổng Thư ký.
- 01 Phó Tổng Thư ký và các Thư ký giúp việc.
- 01 Uỷ viên kiểm soát.
Thành viên Thường trực Hội đồng Chưởng quản, thành viên Hội đồng
Chưởng quản Hội thánh có tuổi đời từ 40 tuổi trở lên, tuổi đạo từ 10 năm trở lên.
Điều 41. Nhiệm vụ của Hội đồng chưởng quản và các thành viên
1. Hội đồng Chưởng quản: Là cơ quan hành chánh đạo sự, đề ra kế hoạch,
chương trình hoạt động từng quý, năm…, theo từng khâu mà các vai trò thành
viên được phân bố theo Hiến chương Hội thánh.
2. Giải quyết nguyện vọng chính đáng, cần phân tích giải quyết sự kiện
bất hợp lý trong nội bộ, ghi thành văn bản trình qua Thường trực Hội đồng
Chưởng quản và Thường trực Thập ngũ linh đăng.
3. Công cử chức sắc vào chức việc hành đạo, nhân sự đều phải thông qua
và giới thiệu về Hội thánh.
Điều 42. Cơ cấu tổ chức của các Ban, phòng của Nam phái và Nữ phái
Tổ chức trực thuộc Hội thánh Cao Đài Chơn Lý gồm: Ban Thời quân,
Ban Hiệp Thiên đài, Ban Hộ Đàn nam - nữ, Ban Lễ viện, Ban Đạo tràng, Ban
Giáo nhi, Ban Quản lý Vạn Linh Đài, Vô Vi Cảnh.
Điều 43. Cơ cấu tổ chức của Ban Cai quản Tiểu Toà thánh An Thái
(Bình Định), Ban Cai quản Thánh thất, Ban Điều hành Trường quy
1. Ban Cai quản Tiểu Toà thánh An Thái (Bình Định), có trách nhiệm về mặt
hành chánh đạo, trực thuộc Toà thánh có số lượng là 05 người, thành phần gồm:
- 01 Trưởng ban.
- 02 Phó ban (Nam - Nữ), 01 kiêm phụ trách Lễ viện, 01 kiêm phụ trách
Đạo tràng.
- 01 Thư ký.
- 01 Thủ bổn.
2. Ban Cai quản các Thánh thất có số lượng là 05 người, thành phần gồm:
- 01 Trưởng ban (Nam - Nữ).
- 02 Phó ban (Nam - Nữ), 01 kiêm Lễ viện, 01 phụ trách Đạo tràng.
- 01 Thư ký.
- 01 Thủ bổn.
3. Ban điều hành Trường quy gồm:
- 01 Trưởng ban (Nam - Nữ)
- 01 Phó ban.
- 01 Thư ký.
Nhiệm kỳ Ban Đại diện tỉnh, thành phố, Ban Cai quản, Ban Điều hành
Trường quy là 5 năm. Khi mãn nhiệm kỳ, vì lý do đặc biệt không thể bầu cử lại
được thì họp Nhơn sanh toàn Họ đạo nếu được 2/3 ý kiến thuận và được Thường
trực Hội đồng Chưởng quản xem xét trình Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh
đồng ý cho lưu nhiệm.
Điều 44. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thập ngũ linh đăng
1. Chủ trì các sinh hoạt tín ngưỡng và giữ chơn truyền đạo pháp.
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2. Hướng dẫn Hội đồng Chưởng quản trong việc hành đạo theo chương
trình đã phê chuẩn.
3. Xét duyệt những đề nghị, những chủ trương hành đạo trọng yếu của
Hội đồng Chưởng quản theo Hiến chương, phù hợp với pháp luật Nhà nước.
4. Phê chuẩn việc công cử, cầu phong khen thưởng và kỷ luật chức sắc.
Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quyền Thập ngũ linh đăng
Tiểu Tòa thánh An Thái (Bình Định)
Ban Quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Tòa thánh, khuyến khích nhắc nhở
chức sắc, chức việc, tín đồ tu học, hành đạo theo Hiến chương, Quy chế hành
đạo, Luật bình quân giải mê phá tục, luật cầu phong, cầu thăng và các quy định
luật đạo. Theo sự ủy nhiệm của Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh và tuân thủ
pháp luật Nhà nước (đối với các họ Đạo Miền trung).
Ban Quyền Thập ngũ linh đăng ở Tiểu Toà thánh, tu học hành đạo theo sự
hướng dẫn của Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh.
Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh và Quyền Thập ngũ linh đăng, họp
thường lệ hàng năm một lần vào ngày 24 tháng 12 Dương lịch Lễ Tu My (Ngày
Khai đạo).
Điều 46 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực Hội đồng
Chưởng quản Hội thánh
Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản, có trách nhiệm lãnh đạo, điều
hành các hoạt động về hành chánh của Hội thánh, làm việc trực tiếp với Ban
Thập ngũ linh đăng để tiếp thu ý kiến thống nhất chỉ đạo.
Chủ trì các phiên họp sơ kết và tổng kết công việc để báo cáo nhơn sanh.
Hành đạo theo nhiệm vụ, theo quy chế.
Xem xét các hoạt động của các cơ quan đạo, Ban Đại diện, Ban Cai quản
Họ đạo, Ban Điều hành Trường quy ở các địa phương để hướng dẫn bổn đạo tu
hành đúng Hiến chương, Quy chế hành đạo của Hội thánh và pháp luật nhà nước.
Nhiệm kỳ của Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản là 5 năm, hàng
năm nếu có khuyết vị thì suy cử bổ sung. Có nhiệm vụ, gồm:
1. Xây dựng chương trình hành đạo từng thời gian, tổ chức đôn đốc và
giám sát thực hiện chương trình đó.
2. Giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhơn sanh.
3. Tổ chức việc công cử chức sắc, chức việc.
4. Điều động chức sắc, chức việc tại Toà thánh, Tiểu Toà thánh đến hỗ trợ
các Họ đạo (Thánh thất) có thời hạn.
Điều 47. Văn Phòng Ban Thường trực Hội Thánh
Văn phòng tại số 193, đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, thành
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điều 48. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nữ Đầu sư Tòa thánh và Tiểu
Tòa thánh
Nữ Đầu sư tại Tòa thánh có 5 vị chánh Đầu sư (05 vị quyền), mỗi vị chịu
trách nhiệm quản lý chức sắc, chức việc, tín đồ theo cung của mình, lo về lễ nghi
trật tự, cúng lạy tại Phổ Đà Cảnh, quản lý nhà trù, hoà giải, khen thưởng, kỷ luật
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nữ phái qua sự đồng thuận của Ban Thập ngũ linh đăng. Tiểu Toà thánh An Thái
(Bình định) có 5 vị quyền nữ Đầu sư, nhiệm vụ như nữ Đầu sư ở Toà thánh.
Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng, Ban, thuộc Hội thánh
1. Ban Hiệp Thiên Đài
Chịu trách nhiệm về nghi thức khi chức sắc bái mạng vào Ban Thập ngũ
linh đăng - Chánh và Quyền Nữ Đầu sư, các cuộc lễ như: Lễ Tam Tôn - Lễ An
Thiên, Lễ Tu My (Khai đạo).
2. Ban Thời Quân
Có nhiệm vụ cáo phó tại Bát Quái đài, ghi chép rõ ràng ngày mất của tất
cả các chức sắc, tín hữu đã quy liễu của các họ đạo gửi về.
3. Ban Hộ Đàn Nam - Nữ
Có trách nhiệm giữ trật tự trong và ngoại đàn, phụ trách chuông, trống
đàn trong các ngày Đại lễ, Đàn - Sóc vọng.
4. Ban quản lý Vạn Linh Đài
Nhân sự gồm có: Trưởng, Phó ban, Thư ký và các thành viên do Hội
thánh quyết định bổ nhiệm.
5. Ban Lễ Viện
Nhân sự gồm có: Trưởng, Phó ban, Thư ký và các thành viên do Hội
thánh quyết định bổ nhiệm.
6. Ban Từ Thiện
Nhân sự gồm có: Trưởng, Phó ban, Thư ký và các thành viên do Hội
thánh quyết định bổ nhiệm.
7. Ban Giáo Nhi
Nhân sự gồm có: Huynh trưởng, Huynh phó, Tỷ Trưởng, Tỷ phó do Hội
thánh quyết định bổ nhiệm.
Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đại diện tỉnh, thành phố
Nhiệm vụ của Ban Đại diện Hội thánh tỉnh, thành phố là phổ biến nhắc
nhở và thực hiện dúng theo Hiến chương, Quy chế hành đạo, Luật cầu phong,
cầu thăng, Luật Bình quân giải mê phá tục và chương trình hành đạo của Hội
thánh đến các Họ đạo.
Ban Đại diện Hội thánh tỉnh, thành phố, chọn một Thánh thất hoặc địa
điểm hợp pháp đặt văn phòng làm việc, kinh phí hành đạo của Ban Đại diện Hội
thánh tỉnh, thành phố do các Họ đạo trên địa bàn hỗ trợ, có sổ thu, xuất đầy đủ.
Điều 51. Cơ cấu tổ chức Ban Đại diện tỉnh, thành phố
Tại tỉnh, thành phố nơi nào có 03 họ đạo trở lên được thành lập một Ban
Đại diện Hội thánh, tỉnh, thành phố số lượng từ 03 đến 05 vị, gồm:
- 01 Trưởng ban.
- 01 Phó Trưởng ban.
- 01 Thư ký
- Các thành viên.
Nhiệm kỳ của Ban Đại diện tỉnh, thành phố là 05 năm, nếu trong nhiệm kỳ
có khuyết thì Thường trực Hội đồng Chưởng quản bổ nhiệm chức sắc thay thế.
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Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Đại diện tỉnh, thành phố
1. Chịu trách nhiệm chung việc quản lý các Họ đạo, trên địa bàn theo quy
định của Hội thánh.
2. Điều hành, tổ chức thực hiện việc hành chánh và hoạt động của Ban
Đại diện; kiểm tra, đôn đốc kết quả, chăm lo việc tu hành, nắm rõ danh sách của
chức sắc, chức việc, tín đồ tại địa phương
3. Giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc của các Họ đạo, trên địa
bàn sinh hoạt tôn giáo, nắm vững tình hình đạo sự và nguyện vọng nhơn sanh
tại địa phương.
4. Quan hệ với chính quyền, tổ chức tôn giáo, để chấp hành tốt pháp luật
tại địa phương.
Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cai quản
Ban Cai quản là tổ chức trực thuộc Hội đồng Chưởng có nhiệm vụ, quyền
hạn như sau:
- Quản lý việc đạo sự nơi Thánh thất và nhân sự hành đạo tại địa phương.
- Hướng dẫn chức sắc, tín đồ làm tròn phận sự công dân và thực hiện các
cuộc sinh hoạt lễ bái trong tam công.
- Chủ trì các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại Thánh thất, và giữ chơn
truyền đạo pháp.
- Thực hiện các chương trình hành đạo của Hội thánh.
- Giúp Hội thánh nắm vững tình hình hoạt động đạo sự và phản ảnh
nguyện vọng của nhơn sanh tại địa phương, tạo điều kiện cho các nhơn sanh
giúp đở tương trợ lẫn nhau.
- Xem xét quá trình tu học của tín đồ trong Họ đạo, họp đạo cầu phong,
cầu thăng chức sắc.
- Quan hệ với chính quyền các cấp tại cơ sở và tôn giáo bạn trên địa bàn.
- Ban Cai quản có trách nhiệm quản lý chung tài sản của Thánh thất.
CHƯƠNG VII
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN LÃNH ĐẠO
TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Điều 54. Nhiệm vụ, quyền hạn của hàng giáo phẩm
Chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc Hội thánh Cao Đài Chơn Lý có trách
nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, xây dựng tinh thần thương yêu, đoàn
kết, thống nhất thực hiện các nhiệm vụ chung của Hội thánh.
Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Thập ngũ linh đăng
1. Quyền hạn
- Chức sắc Ban Thập ngũ linh đăng là cấp chức sắc cao nhất, lãnh đạo tinh
thần qua đường lối chủ trương và gìn giữ chơn truyền.
- Chủ trì các cuộc họp Thập ngũ mang tính quan trọng về giáo pháp.
- Duyệt ký các kế hoạch chương trình hoạt động của Hội đồng Chưởng quản.
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- Duyệt phê danh sách cầu phong, cầu thăng, khen thưởng, kỷ luật, chức
sắc bị sai phạm (quy luật) cùng Hội đồng chưởng quản theo Hiến chương và
Quy chế hành đạo của Hội thánh.
2. Nhiệm vụ
- Thái Đầu sư lo về công phu, lãnh đạo ba ban: Nội chính, Lễ viện, Tài chính.
- Thượng Đầu sư lo về công quả, lãnh đạo ba ban: Lương thực, công quả,
tạo tác.
- Ngọc Đầu sư lo về công trình, học đạo, ngoại giao, hoà giải.
- Tứ Bửu lo về lương thực, tài chánh, ngoại giao, công quả, chịu hệ thống
Tam thanh Đầu sư.
- Thiên sư giúp Tam Thanh, trong tam công và giám sát giải quyết các
chức sắc, tín đồ vi phạm quy luật, Hiến chương, Quy chế hành đạo và kiểm
duyệt kinh sách trước khi in ấn tái bản theo luật định.
Điều 56. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Thập ngũ linh
đăng Hội thánh
Điều động chức sắc, chức việc Thập ngũ linh đăng - Hội đồng Chưởng
quản, Ban Quyền Thập Ngũ linh đăng Tiểu Tòa thánh An Thái (Bình Định) chức
sắc phẩm từ Giáo sư trở lên từ các cơ sở Họ đạo trực thuộc Hội thánh, về hỗ trợ
cơ sở Ban Cai quản Thánh thất, Ban Thập ngũ linh đăng ủy nhiệm cho Thường
trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh chịu trách nhiệm quyết định điều động.
Điều 57. Nhiệm vụ của Ban quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Tòa
thánh An Thái (Bình Định)
Ban quyền Thập ngũ linh đăng Tiểu Toà thánh An Thái (Bình Định),
thường xuyên quan hệ Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh, đốc thúc nhắc nhở
bổn đạo miền Trung tuân thủ theo nội luật quy giới học đạo, phụng cúng theo
chương trình Hội thánh.
Điều 58. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban Thường trực Hội
đồng Chưởng quản
Chịu trách nhiệm chung (hội, họp và chỉ đạo thường xuyên) ký các văn
bản về hành chính đạo sự của Hội thánh liên hệ công việc với các cơ quan nhà
nước các cấp, ký các quyết định khen thưởng, kỷ luật, cầu phong, cầu thăng,
điều động chức sắc của Hội thánh và các họ đạo trực thuộc, duyệt xét thu, chi tài
chính của Hội thánh. Khi Trưởng ban thường trực vắng mặt phải ủy nhiệm một
Phó Trưởng ban thay thế, để cùng với các Phó Trưởng ban và các ủy viên giải
quyết việc đạo cần thiết.
Điều 59. Trách nhiệm, quyền hạn của các Phó Trưởng ban thường
trực Hội đồng Chưởng quản
Ba Phó Trưởng ban thường trực có trách nhiệm giúp Trưởng ban hoàn
thành nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban Thường trực, tổng
kết báo cáo tình hình đạo sự chung của Ban Thường trực. Ghi nhận báo cáo, đề
nghị, kiến nghị trong các phòng, ban, Ban Đại diện, Ban Cai quản, Trường quy
gửi đến, lập kế hoạch thực hành đạo sự, phương hướng 05 năm, hàng quý, tổ
chức kế hoạch phổ thông giáo lý, giáo luật theo quy định của Hội thánh.
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Điều 60. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Thư ký Ban thường trực
Hội đồng Chưởng quản
Tổng Thư ký giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban hoàn thành nhiệm vụ,
có trách nhiệm điều hòa các hoạt động hành đạo, quản lý văn phòng cùng hai
Phó Tổng Thư ký.
Soạn thảo các Quyết định, Đạo văn, Thông báo, tùy nhu cầu trọng yếu
thông qua Trưởng, Phó ban Thường trực nhất trí trước khi trình ký ban hành.
Nắm vững các nguyên tắc hành chính đạo, tạo thuận lợi cho các Phòng,
Ban tại Tòa thánh, các Ban Đại diện, Ban Cai quản, Trường quy, Khóm đạo. Tổ
chức các điểm hội họp, Đàn - Lễ, thường xuyên trực tiếp xuống các cơ sở Họ
đạo, sinh hoạt về các việc hành chánh đạo sự.
Tổ chức thực hiện và chuẩn bị chu đáo các nội dung văn kiện trình bày
trong các cuộc họp của Ban Thường trực.
Quản lý con dấu của Hội đồng Chưởng quản, ký tên đóng dấu xác nhận
chức sắc và tín hữu của các họ đạo giới thiệu về Tòa thánh chầu lễ, cũng như các
tôn giáo, chi phái bạn.
Phó Tổng Thư ký giúp Tổng Thư ký thực hiện nhiệm vụ được giao, soạn
thảo các văn bản của đạo khi Hội đồng Chưởng quản hội họp. Báo cáo hàng
quý, hàng năm, sơ kết, tổng kết (Ban Thư ký chịu trách nhiệm). Thư ký các cuộc
hội họp, Đại hội có liên quan Hội đồng Chưởng quản, quản lý trang thiết bị máy
vi tính, máy in, máy fax, máy phôtô, lưu trữ các văn bản chính quyền gửi đến và
các đạo văn của cơ sở Họ đạo gửi về, tập hợp thống kê đóng dấu các văn bản đã
ký và ghi số văn bản của đạo đi và đến.
Giám sát các hoạt động của các Ban Cai quản Thánh thất, Trường quy,
Khóm đạo và đề xuất Thường trực Hội đồng Chưởng quản có kế hoạch hoà giải.
Tiếp nhận nguyện vọng của các Họ đạo thuộc Hội thánh trình Hội đồng Chưởng
quản và kịp thời giải quyết, hợp tình, hợp lý.
Điều 61. Trách nhiệm tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn đạo
Trước khi mãn nhiệm kỳ 01 năm, Ban Thường trực Hội đồng Chưởng
quản Hội thánh, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Nhơn sanh
cấp cơ sở và Đại hội Nhơn sanh toàn đạo để tổng kết thành quả hoạt động trong
05 năm qua, dự thảo chương trình hoạt động 05 năm tới.
Điều 62. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Cai quản
1. Trưởng Ban Cai quản là chức sắc có nhiệm vụ cao nhất ở cơ sở Họ đạo,
quản lý điều hành toàn bộ công việc đạo sự, quản lý tài sản, bất động sản … và
là người quyết định sau cùng mọi việc.
2. Hàng tháng, qúy đề xuất các chương trình (công việc) hành đạo do
các thành viên trong ban, bàn bạc thống nhứt đem ra thi hành, trong các phần
việc chủ yếu như: Công phu, công quả, công trình, liên giao, tang tế, phụng
cúng, từ thiện…
3. Đôn đốc, nhắc nhở, khuyến khích tín đồ trong Họ đạo tích cực, tinh tấn
tu hành.
4. Ký các Đạo văn, Tờ trình về hành chánh đạo sự gửi các cơ quan chính
quyền quản lý về công tác tôn giáo trong huyện, chi phái bạn có liên giao, liên
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kết và đề nghị cầu phong, cầu thăng, khen thưởng và kỷ luật gửi về Ban lãnh
đạo Hội thánh. Ký duyệt phiếu thu, chi cho mỗi công việc.
Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban Cai quản kiêm
phụ trách Lễ viện
1. Phó Trưởng Ban Cai quản kiêm phụ trách Lễ viện là chức sắc có nhiệm
vụ thường xuyên có mặt tại Thánh thất, tham gia chủ trương công việc cùng với
các thành viên khác trong ban qua các việc: Tang gia, tế tự, đạo tràng ….
2. Điều hành Tổ Lễ viện cơ sở họ đạo, chuyên khâu về lễ nghi trật tự,
thực hiện đúng theo các chương trình hành lễ của Hội thánh, như tổ chức lễ cầu
hôn phối, cầu an giải bệnh, cầu siêu, đám tang, thượng tượng trong Họ đạo.
3. Đề xuất nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở thờ tự của Họ đạo, gìn
giữ trông coi thiếu đủ, mất, còn, trong Thánh thất và hoà giải trong họ đạo.
4. Gương mẫu thi hành các nghi thức về lễ theo chương trình của Hội thánh.
Điều 64. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban kiêm phụ trách Đạo tràng
1. Phó Trưởng Ban kiêm phụ trách Đạo tràng cùng với Trưởng ban, phụ
trách ngoại giao và Đạo tràng.
2. Chịu trách nhiệm tổ chức khánh tiết các cuộc lễ, đàn, hội, họp, ký tên
đóng dấu các văn bản gửi các Họ đạo cùng cấp.
3. Là chức sắc có nhiệm vụ chuyên khâu về sự học đạo, là thành viên của
Ban Đạo tràng Hội thánh, cùng với tổ Đạo tràng đề xuất mở lớp, khoá bồi dưỡng
cho chức sắc, tín đồ, bổn đạo, học giáo lý trong mỗi kỳ đàn, lễ tại cơ sở Họ đạo.
4. Tổ chức thăm viếng những gia đình trong Họ đạo khi hữu sự.
Điều 65. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Điều hành Trường quy
Nhiệm vụ của Trưởng ban Điều hành, cùng chịu trách nhiệm thực hiện lễ
bái trong các ngày Đàn, Lễ đúng theo chương trình của Hội thánh như: Cầu hôn
phối, cầu giải bịnh, cầu siêu, đám tang, thượng tượng.
Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Ban Cai quản, Trường quy
1. Là người chuyên trách quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản của đạo đi,
đến, cùng với Trưởng ban gìn giữ con dấu của Ban Cai quản.
2. Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình hành đạo của Họ đạo.
3. Tổng họp tình hình hành đạo trong tháng, quý, năm, theo yêu cầu của
Trưởng ban, soạn các văn bản để phục vụ cho các cuộc hội, họp.
4. Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động đạo sự về Hội Thánh,
một năm hai lần theo quy định.
Điều 67. Nhiệm vụ của phụ trách Thủ bổn của Ban cai quản và
Trường quy
1. Là chức chuyên khâu có trách nhiệm giữ gìn tài chính của Họ đạo.
Tài chính là huyết mạch chỉ quy vào mối một, Thủ bổn tuyệt đối không chia
nhiều mối.
2. Thu, xuất các nguồn do bổn đạo hỉ cúng.
3. Hàng tháng báo cáo với Ban Cai quản, Ban Điều hành Trường quy và
Họ đạo biết trong ngày họp cuối tháng, không tự ý xuất chi, khi chưa có có ý
kiến thuận của Trưởng ban Cai quản.
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CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THẨM QUYỀN, CÁCH THỨC
PHONG PHẨM BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ, THUYÊN CHUYỂN,
CÁCH CHỨC BÃI NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC.
Điều 68. Điều kiện, tiêu chuẩn là tín đồ Cao Đài Chơn Lý
Tín đồ Cao Đài Chơn Lý có hai hạng:
- Bổn đạo: Là con em nhà đạo chưa nhập môn, có chí hướng và tinh thần
nối chí mẹ cha.
- Tín đồ: Là người đã lập nguyện nhập môn, tuân theo quy giới, đạo luật
của Hội thánh Cao Đài Chơn Lý.
Điều 69. Cấp tu
Chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Cao Đài Chơn Lý có chín cấp tu
trong quá trình hành đạo như sau:
1. Lễ sanh.
2. Giáo hữu.
3. Giáo sư.
4. Phối sư.
5. Chánh Phối sư.
6. Tứ bửu.
7. Ngũ Hành Thiên sư.
8. Đầu sư.
9. Chưởng quản.
Điều 70. Thành phần chức sắc, chức việc
Thành phần chức sắc, chức việc Cao Đài Chơn Lý có 02 hạng: Chức sắc
hành đạo, chức sắc cúng lạy.
1. Chức sắc hành đạo từ phẩm Lễ sanh trở lên, là những vị đương nhiệm
hành đạo từ Hội thánh, Ban Đại diện tỉnh, thành phố và các Ban Cai quản Họ
đạo, Trường quy.
2. Chức sắc cúng lạy từ Lễ sanh đến Chánh Phối sư, không tham gia hành
chánh đạo sự.
Điều 71. Điều kiện phong giáo phẩm nam, nữ
Tuân thủ đúng theo Luật cầu phong, cầu thăng của Hội thánh.
Điều 72. Điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức bầu cử, suy cử thành viên
Ban Thập ngũ linh đăng
Thành viên Ban Thập ngũ linh đăng, có tuổi đời từ 50 tuổi trở lên và tuổi
đạo từ 20 năm trở lên.
Hội thánh tổ chức bầu chức sắc có đủ phẩm hạnh lên giáo phẩm, trở thành
thành viên Ban Thập ngũ linh đăng từ Giáo sư trở lên, do Ban Thường trực suy
cử hoặc giới thiệu nhân sự bằng hình thức bỏ thăm tín nhiệm, sau khi được Ban
tôn giáo chính phủ phê duyệt.
Thành viên Ban Thập ngũ linh đăng không có nhiệm kỳ, Quyền Chưởng
quản, Đầu sư, Quyền Đầu sư, Chánh Tứ bửu, Quyền Tứ bửu, Ngũ Hành Thiên
sư chánh vị và Quyền Ngũ Hành Thiên sư, nếu có khiếm khuyết thì bầu bổ sung.
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Điều 73. Điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức bầu cử, suy cử Trưởng ban
Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản
Chánh, Phó Hội đồng Chưởng quản (nam, nữ), phải trải qua thời gian
hành đạo liên tục tại Hội thánh, sức khỏe tốt, tuổi đời từ 50 tuổi đến 80 tuổi.
Điều 74. Điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức bầu cử, suy cử Tổng Thư
ký, Phó Tổng Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh
Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội
thánh, có phẩm vị từ Giáo hữu trở lên, có thời gian hành đạo liên tục từ 15 năm
trở lên, do Hội đồng Chưởng quản bầu ra.
Điều 75. Cách thức bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban,
Thư ký của Ban Cai quản Họ đạo Ban Điều hành Trường quy
- Do Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở bầu cử, hoặc suy cử.
- Trưởng Ban Cai quản các Họ đạo, Trường quy có giáo phẩm từ Giáo
hữu trở lên.
- Phó Trưởng ban Cai quản, Ban Điều hành Trường quy giáo phẩm từ Lễ
sanh trở lên.
- Ban Quản lý Vạn Linh Đài, do Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản
Hội Thánh quyết định bổ nhiệm.
Điều 76. Thẩm quyền, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên
chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc
Ban thập Ngũ linh đăng, Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh
có thẩm quyền phê chuẩn phong phẩm, bổ nhiệm, suy cử, bầu cử, thuyên
chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc giáo phẩm.
Điều 77. Thẩm quyền khen thưởng và kỷ luật
Chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ giữ tròn Tam quy ngũ giới, hoàn
thành tốt Tam công (Công phu, Công quà và Công trình), thực hiện tốt theo Luật
bình quân giải mê phá tục, nêu cao gương hạnh đạo đức, làm tròn nhiệm vụ của
Hội thánh giao. Hội thánh xem xét ban khen (Bằng khen, giấy khen).
Hàng năm, Hội thánh họp xét khen thưởng trước ngày 15 tháng 10 Âm lịch.
Ban Cai quản, Khóm đạo, Phòng, Ban tập họp hồ sơ danh sách đề nghị
khen thưởng tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc, tín đồ trong Đạo, gửi về Hội
thánh xem xét.
Điều 78. Cách thức, cách chức, bãi nhiệm, chức sắc, chức việc
Chức sắc, chức việc, tín đồ nam nữ Hội thánh Cao Đài Chơn Lý nếu vi
phạm Tam quy Ngũ giới, Luật Bình quân giải mê phá tục, Hiến chương, Quy
chế hành đạo hoặc quy định của Hội thánh tùy theo mức độ nặng nhẹ, do Ban
Thập ngũ linh đăng và Hội đồng Chưởng quản quyết định.
Điều 79. Điều kiện phục hồi giáo phẩm
Chức sắc, chức việc, tín đồ, trong thời gian bị giáng chức kỷ luật nếu biết
ăn năn hối cải không tái phạm, tích cực trong tam công Ban Thường trực Hội
thánh họp xem xét quyết định.
Điều 80. Điều kiện tuyên dương, khen thưởng
Chức sắc, chức việc, tín đồ có nhiều thành tích đóng góp với Đạo, có
thành tích đối với xã hội, địa phương sẽ được xét khen thưởng nêu gương.
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Điều 81. Cầu phong, thăng thưởng chức sắc
Việc cầu phong, thăng thưởng chức sắc Cửu Trùng Đài nam, nữ được tiến
hành theo Luật cầu phong, cầu thăng của Hội thánh, lễ thọ phong giáo phẩm
chức sắc Cửu trùng Đài, được tổ chức theo từng cấp phẩm.
Điều 82. Tiêu chuẩn xét phong chức sắc
Hội thánh ưu tiên đối với chức sắc, chức việc nam, nữ, có trình giáo lý tu
học, tích cực tham gia hành đạo, được tuyển chọn vào cơ quan hành chánh các
cấp của Hội thánh.
Điều 83. Đào tạo, bồi dưởng giáo lý chức sắc, chức việc và tín đồ
Hội thánh có các lớp ngắn hạn và dài hạn để bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm
đào tạo chức sắc, chức việc, tín đồ từ cấp cơ sở đến Hội thánh có đủ khả năng
hành đạo phụng sự nhơn sanh.
Mở khóa đào tạo bồi dưỡng cho Thư ký Ban đại diện tỉnh, thành phố, Ban
Cai quản, ban điều hành Trường quy, nâng cao trình độ nghiệp vụ.
CHƯƠNG IX
ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, CÁCH THỨC
GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO
THÀNH LẬP, CHIA TÁCH SÁP NHẬP, HỌP NHẤT,
GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Điều 84. Điều kiện thành lập Ban Đại diện tỉnh, thành phố
Tại tỉnh, thành phố nếu có 03 Họ đạo trở lên được thành lập một Ban Đại
diện Hội thánh, số lượng từ 03 đến 05 vị.
Trưởng, Phó và Thư ký Ban Đại diện có phẩm chức sắc Lễ sanh trở lên.
Điều 85. Thẩm quyền, cách thức thành lập Ban đại diện tỉnh, thành phố
Nếu đủ điều kiện thành lập Ban Đại diện Hội thánh tại tỉnh, thành phố thì
Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh làm hồ sơ theo quy định
trình cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo có thẩm quyền tại tỉnh, thành phố nơi
thành lập Ban Đại diện Hội thánh.
Điều 86. Điều kiện, thẩm quyền, cách thức thành lập Họ đạo.
Địa phương nào có nhu cầu thành lập Họ đạo mới, cần có 01 vị phẩm Giáo
hữu trở lên, có 500 tín đồ được thành lập một Họ đạo, xây dựng một Thánh thất.
Khi đủ điều kiện thành lập Họ đạo, Thường trực Hội thánh xem xét quyết
định cho thành lập Họ đạo.
Điều 87. Điều kiện chia, tách Họ đạo thẩm quyền chia, tách họ đạo
Họ đạo có nhu cầu chia, tách đáp ứng các điều kiện như sau:
1. Chức sắc, chức việc, tín đồ trên 1.000 người, có giấy nhập môn vào đạo
2. Đảm bảo về tài sản, tài chính sau khi chia tách.
3. Đủ điều kiện xây dựng Thánh thất mới theo quy định của Hội Thánh.
4. Được sự thống nhất của chức sắc, chức việc, tín đồ tại Họ đạo.
Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện chia, tách Họ đạo, Trưởng Ban Cai quản
làm hồ sơ trình về Thường trực Hội Thánh xem xét quyết định về việc chia, tách
Họ đạo và thực hiện thủ tục đúng theo quy định của pháp luật Nhà nước.
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Điều 88. Điều kiện sáp nhập, hợp nhất và thẩm quyền sáp nhập, hợp
nhất Họ đạo
Họ đạo có nhu cầu sáp nhập, hợp nhất đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Không đảm bảo về nhân sự lãnh đạo và chức sắc, chức việc, tín đồ tu
hành tại Họ đạo.
2. Hoạt động đạo sự không đạt kết quả theo quy định của Hội thánh trong
thời gian 05 năm trở lên.
3. Chức sắc chức việc, tín đồ thống nhất sáp nhập, hợp nhất với Họ đạo.
Khi đáp ứng đủ điều kiện sáp nhập, hợp nhất Họ đạo, Trưởng Ban cai
quản Họ đạo làm hồ sơ trình về Thường trực Hội thánh, quyết định về việc sáp
nhập, hợp nhất Họ đạo.
Điều 89. Điều kiện giải thể Ban Cai quản Họ đạo
Ban Cai quản Họ đạo bị giải thể trong trường hợp sau đây:
1. Không tổ chức hoạt động đạo sự theo quy định của Hiến chương, Quy
chế hành đạo của Hội thánh.
2. Không thực hiện theo giới luật của Hội thánh (Tam quy Ngũ giới).
3. Không có Trưởng Ban Cai quản Họ đạo trong 03 năm.
4. Không chấp hành theo chương trình hành đạo và pháp luật Nhà nước.
Điều 90. Thẩm quyền giải thể Ban Cai quản Họ đạo
Ban Thập ngũ linh đăng, Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh
có quyền quyết định giải thể Họ đạo.
Thường trực Hội thánh có thẩm quyền xem xét quyết định việc giải thể
Họ đạo.
Thường trực Ban Cai quản Họ đạo, có quyền đề nghị Thường trực Hội
thánh về việc giải thể Họ đạo.
Điều 91. Điều kiện giải thể Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản
Hội thánh.
Hội đồng Chưởng quản Hội thánh bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
1. Không tổ chức hoạt động đạo sự theo Hiến chương, Quy chế hành đạo,
luật cầu phong, cầu thăng, Luật Bình quân giải mê phá tục của Hội thánh.
2. Không thực đường lối chủ trương giới luật của Hội thánh (Tam quy
ngũ giới)
3.Thành viên Thường trực Hội đồng Chưởng quản mâu thuẩn, mất đoàn
kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hội thánh.
4. Không tuân thủ nguyên tắc hoạt động, sự lãnh đạo của Ban Thập ngũ
linh đăng Hội thánh.
Điều 92. Thẩm quyền giải thể Ban Thường trực Hội đồng Chưởng
quản Hội thánh
1. Ban Thập ngũ linh đăng có thẩm quyền giải thể Ban Thường trực Hội
đồng Chưởng quản Hội thánh.
2. Trưởng ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh có quyền
xem xét, thẩm định, kiểm tra về việc giải thể Ban Thường trực Hội đồng
Chưởng quản Hội thánh trình Ban Thập ngũ linh đăng xem xét, quyết định.
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Điều 93. Điều kiện giải thể các tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội thánh
Các tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội thánh giải thể trong các trường hợp
sau đây:
1. Không tổ chức hoạt động đạo sự theo Hiến chương, Quy chế hành đạo,
Luật cầu phong, cầu thăng; Luật bình quân giải mê phá tục của Hội thánh.
2. Không hoạt động tôn giáo liên tục trong 01 năm.
3. Ban Cai quản đại diện tín đồ của các tổ chức tôn giáo trực thuộc đề
nghị giải thể.
4. Vi phạm pháp luật Nhà nước nghiêm trọng trong hoạt động tôn giáo.
Điều 94: Thẩm quyền giải thể các tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội thánh
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh có thẩm quyền quyết định
giải thể các tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội thánh.
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh có thẩm quyền xem xét và
đề nghị Ban thập ngũ linh đăng Hội thánh, quyết định giải thể các cơ sở tôn giáo
trực thuộc.
Điều 95: Cách thức giải thể các tổ chức cơ sở Họ đạo trực thuộc
Hội thánh
Cách thức giải thể các cơ sở trực thuộc: Thường trực Hội đồng Chưởng
quản, có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, báo cáo về về việc giải thể các cơ sở, trình
qua Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh và chính quyền tôn giáo tỉnh.
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh, triệu tập phiên họp các
thành viên trong Ban Cai quản họ đạo để thông qua nội dung giải thể Họ đạo.
Trước khi giải thể Ban Cai quản Họ đạo và các thành viên có trách nhiệm
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản của Họ đạo, phù hợp với pháp luật về tài
sản của tôn giáo.
CHƯƠNG X
VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI, THỂ THỨC THÔNG QUA
QUYẾT ĐỊNH NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC
Điều 96. Tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh Hội thánh
Đại hội Đại biểu Nhơn sanh 5 năm tổ chức một lần với nội dung:
- Tổng kết những hoạt động của Hội thánh trong nhiệm kỳ.
- Dự thảo chương trình hoạt động của Hội thánh nhiệm kỳ tới.
- Sửa đổi Hiến chương (nếu có) và thông qua các điều khoản sửa đổi để
trình Đại hội xem xét.
- Bầu cử hoặc suy cử Hội đồng Chưởng quản Hội thánh nhiệm kỳ 5 năm.
Nếu trong nhiệm kỳ có khuyết vị nào thì Hội đồng Chưởng quản Hội thánh bầu
hoặc suy cử bổ sung.
Điều 97. Tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng Chưởng quản
Hội thánh
Hội thánh, mỗi năm tổ chức hội nghị một lần vào ngày 24 tháng 12
Dương lịch, có Ban Chủ tọa điều hành Hội nghị.
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Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh báo cáo tổng kết quá trình
hành đạo trong năm qua và đề ra phương hướng hành đạo cho năm tới.
Điều 98. Tổ chức Đại hội Họ đạo cơ sở
Đại hội Nhơn sanh cơ sở Họ đạo do Trưởng Ban Cai quản tổ chức và
đồng chủ tọa với Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh, để báo
cáo tổng kết 05 năm hành đạo của Họ đạo và tổ chức bầu hoặc suy cử ra Ban
Cai quản, đồng thời thông qua chương trình và kế hoạch hành đạo 05 năm tới
của Họ đạo, cử đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn đạo tại Hội
thánh (nếu có).
Điều 99. Nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của
Hội thánh
Khi xảy ra tranh chấp nội bộ thì có Ban Hòa giải Hội thánh giải quyết.
Nguyên tắc giải quyết là lấy lợi ích của Hội thánh làm đầu trên tinh thần
bình đẳng, đoàn kết thương yêu và hòa ái. Trường hợp hòa giải, thỏa thuận
không thành, thì Ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh tổ chức
cuộc họp xem xét, quyết định xử lý.
CHƯƠNG XI
QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC TÔN GIÁO VỚI CÁC TỔ CHỨC TÔN
GIÁO TRỰC THUỘC, GIỮA TỔ CHỨC TÔN GIÁO VỚI TÔN GIÁO
CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN
Điều 100. Quan hệ giữa Ban Thập ngũ linh đăng và Hội đồng
Chưởng quản
Ban Thập ngũ linh đăng Hội thánh là tổ chức tối cao của nền đạo, chịu
trách nhiệm chung về điều hành, bảo vệ giữ gìn chơn truyền của Nhị hiền
Chưởng quản (Đại Đức Tam Tôn và Đại Đức Bửu An Thiên).
Hội đồng Chưởng quản Hội thánh, có nhiệm vụ và quyền hạn trong phạm
vi phụ trách, trên nguyên tắc thống nhất điều hành hoạt động đạo sự phải chấp
hành theo sự chỉ đạo của Ban thập ngũ linh đăng Hội thánh.
Điều 101. Quan hệ giữa Hội thánh với Họ đạo
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh có thẩm quyền hướng
dẩn, chỉ đạo Họ đạo, Trường quy và các tổ chức cơ sở trực thuộc Hội thánh,
hành đạo theo quy định của Hiến chương, Quy chế hành đạo, Luật cầu phong,
cầu thăng, Luật Bình quân giải mê phá tục, chương trình hành đạo của Hội
thánh, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
Điều 102. Quan hệ giữa Hội thánh với tổ chức, cá nhân khác có liên quan
Ban Thập ngũ linh đăng ủy nhiệm cho Thường trực Hội đồng Chưởng
quản đại diện cho Hội thánh giữ mối quan hệ thân mật tốt với chính quyền, Mặt
trận các cấp, các tổ chức tôn giáo, chi phái bạn, tổ chức, cá nhân khác có liên
quan mật thiết trên tinh thần bình đẳng, cộng tác hòa ái, không can thiệp công
việc nội bộ của nhau.
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Điều 103. Quan hệ với tín đồ ở nước ngoài
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý công nhận tín đồ ở nước ngoài theo Hiến
chương của Cao Đài Chơn Lý, phù hợp với luật pháp nước sở tại và pháp luật
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 104. Quan hệ với tổ chức tôn giáo trực thuộc ở nước ngoài
Hội thánh công nhận Họ đạo, tổ chức tôn giáo trực thuộc ở nước ngoài, khi
hội đủ điều kiện theo quy định của Hội thánh, pháp luật của nước sở tại và chấp
thuận của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp Trung ương.
Điều 105. Để tu học, hành đạo theo Hiến chương và luật pháp Nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hội thánh Cao Đài Chơn Lý sẽ căn cứ Hiến chương để ban hành những
văn bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp hành đạo trong Hội thánh.
Đó là những văn bản có tính nội quy, nội luật, điều hành đạo sự nội bộ.
CHƯƠNG XII
SỬA ĐỔI, BAN HÀNH HIẾN CHƯƠNG
Điều 106. Sửa đổi Hiến chương
Hiến chương được sửa đổi, bổ sung theo quy định như sau:
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh, đề nghị sửa đổi và trình
bản dự thảo nội dung sửa đổi Hiến chương Cao Đài Chơn Lý được Ban Thập
ngũ linh đăng chấp thuận và được Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn tạo thông
qua với trên 2/3 số lượng đại biểu có mặt tán thành.
Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội thánh đăng ký với cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền về việc công nhận Hiến chương sửa đổi, bổ sung của Hội
thánh Cao đài Chơn Lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 107. Ban hành Hiến chương
Hiến chương của Hội thánh Cao Đài Chơn Lý, gồm có lời nói đầu, 12
Chương, 107 Điều. Hiến chương được sửa đổi theo quy định của Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo và thực hiện theo Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn đạo nhiệm
kỳ V (2020 - 2025)
Hiến chương Hội thánh Cao Đài Chơn Lý được ban hành đến tất cả các
chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền chấp thuận./.

