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7Provinser var 7Stammer lever i mange Shires

Parlamentet vælges af frie mennesker til gavn for folket, miljø
onment og opfyldelse af provinsens skæbne: Rumforskning og
kolonisering. Efter oprettelsen af en provins er den opdelt i 35
politiske distrikter.Hvert distrikt vælger hvert 4. år (Quattro år) 1 HE og
1 SHE til Parlamentet i en periode på 4 år. Kandidaten (HAN HUN)
vælges med flest stemmer. De 70 valgte er kendt som linealer.
Bemærk! Herskere vælges som enkeltpersoner ikke som en gruppe (politisk parti

Hvem kan være kandidat? En HE eller HEN ikke yngre end 35 eller ældre
end 70. Er eller har været forælder. Er mentalt og fysisk fit.Er medarbejder.
Har ikke gennemført nogen rehabilitering i bur. Ikke lider af psykisk eller
seksuel handicap(misbrug af børn, forvirret køn, samme køn). Har ingen
universitetsuddannelse.
Enhver hersker, der ikke udfylder valgperioden, erstattes af den person, der
har næsthøjeste stemme. Et medlem af Universet Guardian Guardians kan
ikke stille op til valg til parlamentet. Men tilhængere, ældste kan.

UCG-medlemmer kan give anmodede råd til linealer.

Enkel ledelse er tyranni. Ledelse efter udvalg er retfærdig.
Herskere vælger ved hemmelig afstemning et udvalg
bestående af 7 lovgivere og 1 linjedommer. De 7 lovgivere
danner et udvalg: regeringen.

Linealer 1St. vælg 1 HE og 1 SHE. Betwen dem, at den højere stemme bliver
'Chief'Legislator og den anden' Ruler Umpire '(F.eks. Er hun chef, han er
herskermand). En ensartet stemme, jo mere senior bliver chef.

Næste herskere vælger 3 HE og 3 SHE lovgivere. Bundet stemmer,
jo mere senior bliver lovgivere. Chief udbetaler, 5 Commander's
(Miljø, Eksteriør, Interiør, Viden, Shire) og 1 revisorporteføljer.
Provinsen er nu styret.
Parlamentets lovgivning, der er fremlagt, kan ikke ændres, men trækkes tilbage.
Hver hersker får tale 3 minutter for at støtte eller besejre eller trække sig tilbage
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den fremlagte lovgivning. Herskere skal stemme enten 'For, træk' eller 'imod' at
undlade at stemme er ikke mulig. At nægte at stemme tæller som 'Til' stemme.
Ruler Umpire har ingen stemme. Lovgivning vedtages med 36 For 'stemmer ved
hemmelig afstemning.Bemærk! Godkendt lovgivning gælder næste dag eller kan
være tilbagedateret. Mislykket eller trukket lovgivning kan kun repræsenteres i
ændret form.

Parlamentet sidder i seks måneder (2, 4, 6, 8, 10, 12) årets. I et
valgår (Quattro) valget afholdes den sidste dag den 1.St.
måned (Stjerne). Valgmødet starter i måned 13 (Solar) af det foregående år.
Forfalder under påsken og fortsætter i stjernemåned indtil den 2.nd sidste
dag i måneden. Annoncering er kun digital. Ingen(foldere, junkmail, ..)
papir (reducerer affald, sparer træer, ..), ingen stævner.

Linjedommeren er formand for parlamentet, administrerer parlamentet og
valg. Undersøger regeringens korruption, kriminalitet, inkompetence. Var
nødvendigt indleder retsforfølgning.Linjedommeren svarer til Parlamentet
ikke regeringen. En uarbejdsdygtig herskerdomstol erstattes af
parlamentets mest senior hersker.

Regering
Regeringen sørger for ekstern og intern sikkerhed, sørger for nok drikkevand,
tilstrækkelig spiselig mad, beskyttende husly, gratis sundhedspleje, gratis
uddannelse, belønnet arbejde, værdig pensionering og afslutning.

Regeringen støtter familieenheden (HAN, HUN, mindst 3 levende fødsler)
Karantæner: børnemisbrugere, homoseksuelle, transpersoner, opmuntrer til
samfundsliv. Understøtter befolkningsvækst for at opfylde menneskehedens
skæbne: udforskning og kolonisering af rummet. Regeringen er to niveauer:
central (Provins) og lokale (Shire).

Regeringen implementerer tidligere lovgivning og indleder ny. Det
bruger 'Law Giver Manifest' som vejledning.Regering efter behov skaber
nye regler og forskrifter. Parlamentets godkendte regler bliver 'Provi-
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ncial Law ', godkendte regler bliver' Shire-Law. Lovene skal bringe eller
synes at bringe 'retfærdighed'.
Provinsstyrelsen (PG) opretter et 'Shire' ved hjælp
af en formel bestående af arealstørrelse og
befolkningstæthed. PG udpeger 3 rådgivere
(Habitatrådgiver, livsstilsrådgiver og
velfærdsrådgiver) til 'Shire'. Bemærk! Provinsielle
regering reviderer alle 'Shire' aktiviteter.

Shire er flersproget var familier bor og beder; var børn opvokset og
legede; levede mennesker i harmoni med habitatet; hvor lokale
traditioner holdes i live; var minder akkumuleret; hvor hjertet er.
Hjem!
Til økonomisk styring (Privat ejerskab afskaffes,
erstattes af CROn. Fagforeninger afregistreres.
Regeringen fastsætter lønninger og betingelser),
lønninger og betingelser er fastsat af Provincial
Regeringen og gennemgås årligt. For at fastsætte betingelser er lønninger de
standardiserede: wmw (ugentlig mindsteløn og en multiplikator). For den
bedste økonomiske forvaltning er alle lønmodtagere.

Der er 7 lønklasser. Lønkarakterer for parlamentariske, linealer:

wmw x5> Linealer, wmw x6> Lederkommandør, herskerrevisor,
wmw x7> Hoved hersker, hersker dommer.
Når herskere forlader parlamentet, ophører deres fordele. Når de forlader
parlamentet, vender de tilbage til deres tidligere lønklasse.

Provinsstyrelsen leverer 'Gratis uddannelse' fra ufødte til at
inkludere seniorer. Ikke-statslig uddannelse understøttes og lukkes
ikke. Uddannelse (gratis, offentlig) leveres af provinsen Shire.
SmeC 'Shire medicinsk, uddannelseskompleks '.

PHeC 'Provinshospital, uddannelseskompleks '.
PDEc 'Provinsielt forsvar, beredskabscenter '.
CE 'Community Emergency service '.

Provinsstyrelsen (PG) udpeger fra 'Marshalls Barrister Pool ' 1
Dommer ved Rumforskningsdomstolen. PG iniat rumudnyttelse.
De tilskynder befolkningstilvækst til rumkolonisering!
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Provinciale parlament er bosat i lovgivningskammeret på
parlamentsforeningen. PG mødes omkring et Heptagon-bord. 1
HE, 1 SHE, 1 HE, 1 SHE, ... i regeringskammeret.Hvert medlem af
PG har deres eget kontor.

Når parlamentet sidder i starten, modtager herskeren dommer på vegne
af alle herskere CG Daily Prayer.

CG-støtte frit valgt (1St. forbi posten) parlament. Det har lige
repræsentation (HAN HUN). Det bruger Law Giver maifest.
CC

Afstemning er en civil pligt.
Frit valgt regering er en menneskerettighed.
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