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7 Probintziak 7 Tribuak ziren Shire askotan

Parlamentua jende askeak hautatzen du herriaren onerako, Ingurumena
probintziaren destinoa betetzea eta betetzea: espazioaren esplorazioa eta kolonizazioa.
Probintzia sortu ondoren 35 barruti politikoetan banatzen da. Barruti bakoitzak hautatzen du 4
urtean behin (Quattro urteak) 1 BERA eta 1 BERA Legebiltzarrera 4 urteko agintaldian. Hautagaia
(BERA, BERA)
boto gehien biltzen duen hautatua da. 70 hautetsi Erregelak bezala ezagutzen dira.

Ohar! Agintariak banaka aukeratzen dira, ez talde gisa (alderdi politikoa

Nor izan daiteke hautagai? 35 urte edo 70 urte baino gutxiago ditu. Gurasoak dira edo
izan dira. Burutik eta fisikoki ondo dago. Langilea da. Ez du kaiolako birgaitzerik egin.
Ezintasun psikikoa edo sexuala ez izatea (haurren salaketa, sexu nahasia, genero
bera) . Ez du Unibertsitateko ikasketarik.

Epea betetzen ez duen edozein agintari hurrengo boto altuena lortzen duen pertsonak ordezkatzen
du. Universe Custodian Guardians-eko kide batek ezin du Parlamenturako hauteskundeetara
aurkeztu. Baina aldekoak, adinekoak bai.
UCGko kideek eskatutako aholkua eman diezaiekete agintariei.

Lidergo bakarra tirania da. Batzordearen gidaritza zuzena da. Agintariek isilpeko
boto bidez aukeratzen dute 7 legegizon eta 1 gobernari-arbitro osatutako
batzordea. 7 legegileek batzorde bat osatzen dute: Gobernua.

Erregelak 1 st aukeratu 1 HE eta 1 SHE. Hauen artean boto altuagoa legegile "nagusia" eta beste
"agintari nagusia" izango da. (Adib. BERA da burua, Bera da Arbitro Arbitroa) . Bozketa berdinduta,
orduan eta nagusiagoa da buruzagi.
Hurrengo agintariek 3 HE eta 3 SHE legegile hautatzen dituzte. Lotutako botoak zenbat eta
zaharragoak legegileak bihurtu. Buruak banatzen du, 5 komandanteena (Ingurunea, Kanpoaldea,
Barrualdea, Ezagutza, Landa) eta 1 Ikuskari zorro. Probintzia gaur egun gobernatzen da.

Aurkeztutako Legebiltzarra ezin da aldatu baina kendu.
Erregela bakoitzak 3 minutu hitz egiten du onartzen, garaitzeko edo erretiratzeko
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aurkeztutako Legedia. Agintariek "Aldekoa, Erretiratua" edo "Kontrakoa" bozkatu behar dute ezingo da
abstentziorik egin. Botoa emateari uko egiteak "Aldeko" boto gisa balio du. Ruler Umpire botoak ez du.
Legedia 36 For 'botoekin ematen da isilpeko boto bidez. Ohar! Onartutako legeria hurrengo egunean
aplikatzen da edo agian zaharkituta egon daiteke. Hutsegitea edo erretiratutako legeria modu
aldakorrean soilik adieraz daiteke.

Parlamentua 6 hilabetez dago eserita (2, 4, 6, 8, 10, 12) urteko. Hauteskunde urte batean (Quattro)
hauteskundeak 1eko azken egunean egiten dira st

hilabetea (Izarra) . Hauteskundeak 13. hilean hasten dira (Eguzki) aurreko urtekoa. Pazkoan
iraungitzen da eta jarraian izar hilabetean 2ra arte nd hileko azken eguna. Publizitatea digitala da
soilik. Ez (liburuxkak, zabor-posta, ..) papera (zaborra murrizten du, zuhaitzak aurrezten ditu ..) ,
mitinik ez.

Ruler Umpire presidentea da Parlamentuan, Parlamentua eta hauteskundeak administratzen ditu. Gobernuaren
ustelkeria, kriminalitatea eta bat ez etortzea ikertzen ditu. Beharrezkoak ziren fiskaltza. Gobernu
Arbitroaren erantzuna Parlamentuari ez Gobernuari erantzuten dio. Legebiltzarreko Arbitro Ezindu
bat Legebiltzarreko Agintari Nagusienak ordezkatzen du.

Gobernu
Gobernuak kanpoko eta barneko segurtasuna ematen du, edateko ur nahikoa, jan
daitekeen janaria, babes aterpea, doako osasun laguntza, doako hezkuntza,
saritutako lana, erretiro duina eta amaiera.
Gobernuak familia unitatea onartzen du (BERA, BERA, gutxienez 3 jaiotza bizidun)

Koarentenak: haurrak, homosexualak, transgeneroak, komunitateko bizimodua bultzatzen dute. Biztanleriaren
hazkundea onartzen du Gizateriaren Patua: Espazioaren esplorazioa eta kolonizazioa betetzeko. Gobernua
2 mailakoa da: zentrala (Probintzia) eta tokikoa (Shire) .

Gobernua iraganeko legedia ezartzen ari da eta berriak hasten ditu. 'Law Giver Manifest'
erabiltzen du gidari gisa. Gobernuak behar duen moduan arau eta araudi berriak egiten
ditu. Parlamentuak onartutako arauak
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onartutako arauak "Shire-Law" bilakatzen dira. Legeak "Justizia" ekarri edo agertu
behar dira.
Foru Gobernua (PG) 'Shire' bat sortzen du, azaleraren tamainaz
eta biztanleria dentsitatez osatutako formula erabiliz. PG-k 3
aholkulari izendatzen ditu
(Habitat aholkularia, bizimodu aholkularia eta ongizate aholkularia) 'Shire'-ra.
Ohar! Probintziako Gobernuak 'Shire' jarduera guztiak ikuskatzen
ditu.

Shire eleanitza da; familiak bizi ziren eta otoitz egiten zuten; haurrak hazi eta jolasten
ziren; jendea habitatarekin harmonian bizi balitz; bertako tradizioak bizirik mantentzen
ziren; oroitzapenak pilatu ziren; bihotza da. Etxera!

Kudeaketa ekonomikorako (Jabetza pribatua deuseztatzen da, CROn
ordez. Sindikatuak baja ematen dira. Gobernuak soldata eta baldintzak
ezartzen ditu) , soldatak eta baldintzak Probintzialak ezartzen ditu

Gobernuak eta urtero berrikusten ditu. Baldintzak ezartzeko, soldatak normalizatuta daude: wmw
( asteko gutxieneko soldata eta biderkatzailea) . Kudeaketa ekonomiko onena lortzeko denok
soldatapeko bat da.

7 soldata nota daude. Ordaindu notak parlamentari, agintari:
wmw x5 > Erregelak, wmw x6 > Erregelaren komandantea, agintariaren ikuskaria,

wmw x7 > Erregela nagusia, Erregela Arbitroa.

Agintariek Parlamentua uzten dutenean abantailak amaitzen dira. Parlamentua utzi
ondoren, aurreko soldata mailara itzultzen dira.

Foru Gobernuak "doako hezkuntza" eskaintzen du jaiotzetik hasi eta adinekoak barne. Gobernuz
kanpoko hezkuntza ez da onartzen eta itxia. Hezkuntza (doakoa, publikoa) probintziak
ematen du, Shire.
SmeC ' Shire medical, hezkuntza konplexua '.
PHeC ' Probintziako Ospitalea, hezkuntza konplexua '.

PDEc ' Probintziako Defentsa, Larrialdi Zentroa '.
CE ' Komunitateko Larrialdi Zerbitzua '.

Foru Gobernua (PG) izendatzen du 'Marshalls Barrister Pool ' 1 Espazio Esplorazio
Auzitegiko epailea. PG espazioen ustiapena. Biztanleriaren hazkundea bultzatzen
dute espazioa kolonizatzeko!
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Foru Parlamentua Legebiltzar Ganberan bizi da Parlamentuko Konposatuan. PG
Heptagon mahai baten inguruan elkartzen dira. 1 HE, 1 SHE, 1 HE, 1 SHE, ...
Gobernuko Ganbaran. -Ko kide guztiak
PG-k bere bulegoa du.
Parlamentua eserita dagoenean, hasieran, Arbitro Arbitroak Agintari guztien izenean jasotzen
du CG Daily Prayer.
CG laguntza libreki hautatua (1 st argitalpena gaindituta) parlamentua. Horrek ordezkaritza berdina
du (BERA, BERA) . Hori Law Giver maifest erabiltzen du.
CC

Botoa ematea betebehar zibila da.

Askatasunez hautatutako Gobernua giza eskubidea da.
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