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Efter upprättandet av en provins delas den upp i 35 politiska distrikt.
Varje distrikt väljer var fjärde år (Quattro år) 1 HE och 1 SHE till parlamentet för en
period av fyra år. Kandidaten (HAN HON) med flest röster väljs. De 70 valda kallas
härskare. Notera!
Linjaler valdes som individer, inte som grupp (politiskt parti) .

Vem kan vara kandidat? En HE eller hon är inte yngre än 35 år eller äldre än 70. Är
eller har varit förälder. Är mentalt och fysiskt fit. Är anställd. Har inte genomfört någon
burrehabilitering. Lider inte psykisk eller sexuell funktionsnedsättning (barn som
kämpar, förvirrat kön, samma kön) . Har ingen universitetsutbildning.

Enstaka ledarskap är tyranni. Kommitténs ledarskap är rättvist. Linjaler
väljer med hemligt omröstning en kommitté med 7 lagstiftare och 1
regissör. De sju lagstiftarna bildar en kommitté: regeringen.

Linjaler 1 st välj 1 HE och 1 SHE. Betwen dem den högre omröstningen blir
'Chief'Legislator och den andra' Ruler Umpire ' (T ex är hon chef och han är linjär
domare) . Samma antal röster ju mer senior blir chef.

Därefter väljer härskarna 3 HE och 3 SHE Legislators. Samma antal röster ju mer
äldre blir lagstiftare. Chefen betalar ut de 5 befälhavarna (Miljö, Exteriör, Interiör,
Kunskap, Shire)
och 1 revisorportföljer. Provinsen styrs nu.
Parlamentets lagstiftning som lagts fram kan inte ändras utan återkallas.
Varje härskare får prata 3 minuter för att stödja eller besegra eller dra tillbaka den presenterade
lagstiftningen. Linjaler måste rösta antingen "För", Återkalla "eller" Mot "att avstå från att inte
rösta. Vägrar att rösta räknas som "För" -röstning. The Ruler Umpire har ingen röst.
Lagstiftningen antas med 36 "röster från hemlig-balett. Notera! Godkänd lagstiftning gäller nästa
dag eller kan vara föråldrad. Felaktig eller återkallad lagstiftning kan endast presenteras på nytt i
ändrad form.
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Alla linjaler som inte fullbordar termen ersätts av personen med nästa högsta röst. Parlamentet
väljs av fria människor till förmån för folket, miljön och för att uppfylla provinsernas
öde: rymdutforskning och kolonisering. En medlem av Universum Custodian Guardians
kan inte stå för val till parlamentet. Men stödjare, äldste kan. UCG-medlemmar kan ge
begärt råd till härskare.

Parlamentet sammanträder under sex månader (2, 4, 6, 8, 10, 12) årets. I ett valår (Quattro)
valet hålls den sista dagen av den 1 st
månad (Stjärna) . Valmöte börjar 13 månader (Sol) av det föregående året. Förfaller under
påsken och kontinuerligt i Starmånaden fram till den 2 nd sista dagen i månaden. Annonsering
är bara digital. Nej (broschyrer, skräppost, ..) papper (minskar skräp, sparar träd, ..) , inga
sammankomster.

The Ruler Umpire ordförande parlamentet, administrerar parlamentet och val. Undersöker
regeringens korruption, brottslighet, oförmåga. Efter behov initierar åtal. Ruler Umpire
svarar på parlamentet, inte regeringen. En oförmögen reglermedlem ersätts av
parlamentets mest äldre regel.

Regering
Regeringen tillhandahåller extern och inre säkerhet, tillhandahåller tillräckligt med dricksvatten,
tillräckligt med ätbar mat, skyddande skydd, gratis hälso- och sjukvård, gratis utbildning,
belönat arbete, värdig pensionering och slut. Regeringen stöder familjenheten (HE, SHE, minst
3 levande födslar)

Kvarantiner som barnkämpar, homosexuella, transpersoner, uppmuntrar samhället att leva. Stödjer
befolkningsökningen för att uppfylla mänsklighetens öde: utforskning och kolonisering av
rymden. Regeringen är två nivåer: central (Provins) och lokalt (Grevskap) .

Regeringen genomför tidigare lagstiftning och initierar ny. Den använder "Law Giver
Manifest" som vägledning. Regeringen vid behov gör nya regler och förordningar.
Parlamentets godkända regler blir ”Provinsiell lag”, godkända förordningar blir
”Shire-Law. Lagar måste
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ta med eller tyckas ge "rättvisa".
Provinsregering (PG) skapar en "Shire" med en formel
som består av areastorlek och befolkningstäthet. PG utser
3 rådgivare
(Livsrådgivare, livsstilsrådgivare och välfärdsrådgivare) till
"Shire". Notera! Provinsregeringen granskar alla "Shire"
-aktiviteter.
För ekonomisk ledning (Privatägande avskaffas, ersatt av CROn. Fackföreningar
avregistreras. Regeringen fastställer löner och villkor) , löner och villkor fastställs av
provinsregeringen och granskas årligen. För att ställa villkor, löner de standardiseras:
wmw ( vecko minimilön och multiplikator) . För bästa ekonomiska ledning är alla lön.

Det finns 7 lönegrader. Betala betyg för parlamentariker, härskare:

wmw x5 > linjaler, wmw x6 > Ruler Commander's, Linjal Auditor,
wmw x7 > Chief Ruler, Linjal Umpire.
När härskare lämnar parlamentet slutar deras fördelar. När de lämnar parlamentet
går de tillbaka till sitt tidigare lönegrad.
Provinss regering utser från "Marshalls Barrister Pool ' 1 Domare vid
rymdutforskningsdomstolen.
Provinsregeringen är bosatt i lagstiftningskammaren vid parlamentariska föreningen. De
möts runt ett Heptagon-bord. 1 HE, 1 SHE, 1 HE, 1 SHE, 1 HE, 1 SHE, .. (35 HE, 35
SHE) .
När parlamentet sitter, i början, mottar härskaren Umpire för alla härskares räkning
CG Daily Prayer.
CG stödjer fritt valda (1 st förbi inlägget) parlament. Det har lika representation (HAN
HON) . Som använder laggivaren maifest.
CC

Röstning är en civil skyldighet.

Fritt vald regering är en mänsklig rättighet.
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