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KONSEYİ
yönetim bölgesi Kalbinin nerede, ANA olduğunu!

bir yönetim bölgesi insanlar için ortak iyi bir takip için sosyal sorumluluk topluluğu
oluşturmak için bir araya gelip yerdir. Bu yerel gelenekleri, mutfağı, canlı lehçesi
tutar. Bir Shire yerel yaşam alanı, çevre ile uyum içinde yaşıyor ve bu topluluk.

bir yönetim bölgesi ücretsiz eğitim sağlayıcısıdır. Bu Cron varlıkları başlar

(Topluluk Run kâr için değil ait olanlar) . Bir Shire tüm arazi sahibi. Bu, küme evleri,
güvenlik, istihdam, refah sağlar ...
İl bir 'Shire'ı' oluşturur. nüfus yoğunluğu ve alan boyutunun oluşan bir formül
kullanılarak. A 'Shire' alan boyutu ve nüfus yoğunluğu değişebilir.

il 3 'Danışmanları' sunuyor ' yönetim bölgesi '. 'Shire' yerine 'Advisers'ın tam zamanlı
istihdamı verir. 'Shire' konsey kadar 3 'Danışmanlar' ve 2 'Kalifs' yapılır (1 HE, 1 SHE) .
'Kalifs' 1 4 yılda bir seçiliyor st 1 tarafından Hamursuz Ay Quattro Yılın Günü st post
sistemiyle geçmiş.

' Shires ' İl bütün toprağın sahibi. Arazinin hiçbir özel mülkiyet yoktur (Yok Freehold) veya
binalar. 'Shire' bütün Ekonomik konut sağlıyor (Küme evleri) . Araçlar (Bina bakımı,
haberleşme, su, elektrik, çöp, kanalizasyon) 'Shire'ı' olunan ve DmC yönetim tarzı
kullanılarak işletilmektedir. Toplu taşıma
(İnsanlar ve mallar ikisi) tercih verilir. Özel işletmeler tarafından değiştirilir cron ( Topluluk
Run değil kar amacı gütmeyen kuruluşlar ait olanlar) .

SHIRE - Konsey
Bir Shire Komitesi tarafından yönetilir: ' Shire Konseyi '.
Bir Shire Konseyi 5 kişiden oluşmaktadır. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3
'Danışmanları'.

2 seçilmiş Konsey temsilcileri vardır: ' Kalifs ' ( 1 HE, 1 SHE) .
Onlar seçilirler (Adaylar bireyler değil siyasi partiler vardır) tarafından
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1 st post sistemiyle geçmiş. 1 Her 4 yıl st Hamursuz Ayın Günü, Quattro Yıl (N-de-m) .

A ' Kalif 'Aday yalnızca aynı 3 dönem için seçilebilir' yönetim bölgesi 'Ardışık ya da ömür
yayılmış ya. Ancak onlar başka Shire aday olabilir. 3 dönem kuralı her Shire için de
geçerlidir.
Bir aday bir kerede yalnızca 1 'Shire' seçilmek için durabiliriz. başka bir 'Shire'
arasında 'Kalif' olurken hiçbir aday seçilebilirler.

Seçilmiş bir 'Kalif' Konseyde rollerini yerine getiremez hale gelirse. önceki 'Shire'
seçimlerinde ikinci gelen 'Kalif' olarak devralacak. Bir HE Bir HE değiştirir ve bir SHE bir
SHE değiştirir.
Herkes yaşayan olarak tescil yönetim bölgesi 21 yaşından büyük olma 70'den fazla
gün ve oy kullanma hakkı vardır. 'Shire' seçimler zorunlu değildir. Bir Saklama Guardian
her zaman tüm 'Shire' seçimlerde oy bekleniyor. Sorumlu bir ikamet oy.

Evren Saklama Muhafızlar destekçileri 'olarak seçilmek üzere aday düşünmelisiniz Kalif '.
Bir kez seçilen onlar tanıtmak ' Kanunî Manifest ' konseye onun Rehberlik
uygulamaktır.
Not! Üye siyasi ofis için aday olamaz. Ancak onlar bir aday 'vazgeçen' onaylamaz (S) .

Saklama Guardian 'Olarak seçilmek için ayakta Kalif '. Destekleyenler bu aday için
kampanyalar veya seçimler ile yardımcı beklenmektedir (S) .
Saklama Guardian adayların çok sayıda. Her Destekçi desteklemek için 1 kişisel karar
almak zorunda. olmayan Saklama Guardian Adayları ile her Destekçi desteklemek için
1 kişisel karar almak zorunda.

Kalif Görevler : İl Hükümet havuzundan 3 Yöneticiler kadar gerektiği gibi seçer. Bir
Kalif Shire Konseyi toplantılarında, raporlar, sandalye ve oy katılır. 2 Kalif en (1 HE,
1 SHE) Konsey halka dönük yüzü.

' HE Kalif' 'erkek menfaatini gözetir yönetim bölgesi '. ' SHE Kalif ' 'kadın menfaatini
gözetir yönetim bölgesi '. Hem Kalifs haftalık Sentinel eğitime katılmak zorundadır.
'Kalifs' 'Danışmanları' onlar 'Danışmanı' onlar İl Hükümeti itiraz ile profesyonel arıza
bulmak gerekir inceleriz. Bir Danışmanı tarafından Ceza aktivitedir
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Marshall yargılanması için rapor verdi.
Her ikisi de ' Kalifs ' Bütün 'ile düzenli olarak biraraya Danışmanları '. Transkript

(ses videosu) Her toplantının alınır. Kamu bu toplantılara kabul edilmez. Tüm
Danışmanlar ile Hem Kalifs halka açık bir toplantı 1 ayda tutun. Kamu Konseyi
üyelerini sorgulayabiliriz. Kalifs' ve ya Danışmanları hemen cevap mümkün idi.
Ertelenmiş Cevap (S) Bir sonraki kamu toplantıda cevaplandırılır.

konsey toplantılar bir dua ile başlamak:

SHIRE - namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st adı) bu mütevazı topluluk aileleri Görkemi evim bir
topluluk büyüyen teşvik onun yaşam bir topluluk ile uyum içinde
yaşayan bir topluluk mübarek olabileceğini İstedi 1 TANRI ve İnsanlık İyi

Bu dua Shire gün ve Shire Konseyi toplantıları kullanılır!
' Danışmanları ' inceleyerek ' Kalifs ' onlar 'ile ahlaki veya apartmanda, profesyonel Önal arızayı
bulmak gerekir Kalif ' onlar İl Hükümeti itiraz ediyoruz.

Bir tarafından Ceza etkinlik Kalif Marshall yargılanması için bildirilmektedir.

3 Yöneticiler Onların, 'Habitat Danışmanı Yaşam Danışmanı, Refah Danışmanı'. Bir
Danışman 7 aydır geçici olduğunu. Bulunan uygun beco'ait-mes tam zamanlı Shire
çalışan. Ücret: 7x wmw Bir Kalif gibi.

Habitat Danışmanı
Habitat Danışmanı , Raporlar, katılır 'Shire Konseyi' de oy
veriyor. Haftalık Sentinel eğitime katılmak zorundadır. A
'Habitat Danışmanı' sorumludur: Fauna, Flora yaşam
formlarının korunması. Arazi edinimi, geliştirilmesi ve bakım.
Shire planlama ve uygulama, bina ve bina kontrolü. İnşaat ve
kanalizasyon ve su temini bakımı. İnşaat ve
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yollar, patikalar, trafik işaretleri ve yeraltı kablolarının bakım. sokakların temizlenmesi,
çöp toplama, döker operasyon, ...

Yaşam Danışmanı
Yaşam Danışmanı , Raporlar, katılır 'Shire' Konseyi'nde oy
veriyor. Haftalık Sentinel eğitime katılmak zorundadır. 'Yaşam
Danışmanı' sorumludur: tüzük, Sheriff, yangın önleme, iş
güvenliği, gıda kontrolü ve hayvan kontrolü denetimi. Boş
merkezi, iletişim, kütüphane, turizm, din, eğlence, işletilmesi ...

Refah Danışmanı
Refah Danışmanı , Raporlar, katılır 'Shire' Konseyi'nde oy
veriyor. Haftalık Sentinel eğitime katılmak zorundadır. 'Refah
Danışmanı' sorumludur: 'Shire tıp ve eğitim Kompleksi' (SMEC) .
Tüm binaların bakım. Ekonomik yaşam dörtte Malzemeleri. kira
toplar. Yerel yönetim alanı içinde Topluluk taşıma Operasyonu.
Evsiz, işsiz, yaşlılar sonra görünüyor ..

konsey kurulmasını teşvik ' cron ' ( Kar iş için değil olunan Topluluk Çalıştır) . 'Shire' halk
mülkiyetine özel ve devlet mülkiyeti dönüşümünü kolaylaştırır.

konsey Yerel Habitat korur. yaşayan herkes ' Shire'
Habitat bakmak ve korumak için yükümlüdür. Saklama Guardian yerel Habitat ile
uyum içinde yaşamaktadır.
konsey başarısızlıkları: Bitki ve canlı türleri yok olması, Homeless-, Kirlilik, Açlık okur
yazar, İşsizlik lık .. Başarısız Konsey sorumlu tutulması ve değiştirilir.

konsey ( Shire) bütçelerini finanse etmek krediyi kullanamaz. Shire gelir (Masraflar, Vergi
ve Cezalar) Shire hizmetleri artışa kadar çıkıyor.

Shire gelir hizmetlerini geri kesilir azalır.

Shire Lehçesi
A ' yönetim bölgesi ' çok dilli ve gelenekseldir. Her yönetim bölgesi 2 kullanır
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dil taşra (1 inci) ve yerel bir (2 nd) Ağız. Lehçesi sonra herhangi bir diğer dil İl ana dilidir.

bir yönetim bölgesi diyalekti alanında 1 yerleşimciler dilini kullanarak seçilir. Nerede 1
yerleşimciler dil ana dil olarak aynıdır. 2. ve 3. en çok konuşulan dil (Ana değil dili) Bir
Shire referanduma gider.

Her yönetim bölgesi öğretim ve ana dili ve yerel lehçesinin kullanımı sorumludur. Herşey
' Shire' iletişim çok dilli olması bulunmaktadır. Lehçesi bir Shire Gelenek geliştikçe
bir Shire Miras olduğunu. diyalekt (Bu geleneksel) Geçmişte, bugün ve gelecek
kuşaklar arasında bir devamı.

bir yönetim bölgesi bir lehçesi adı örneğin 'Wiesngau' lehçesi 'Bayrisch' olduğunu vardır

(Beierse) . Ana dil Deutsch olduğunu (Almanca).

1.3.7. yönetim bölgesi gün Kutlama ( NATM)
Shire Günü aynı zamanda yerel Dialect kutluyor

Shire Planlama
ShirePlanning amacı Topluluk ve Habitat çoğu yararına arazi yararlanmaktır. Topluluk
ihtiyacı ve Habitat uyumlaştırılması ihtiyacı esastır. Tüm verimli topraklar büyüyen gıda
ve ya ranching için kullanılır. doğal bitki örtüsü ve doğal yaratıklar için bazı kutsal
sağlanmaktadır. Sigara verimli topraklar yerli ve non yerli bina için kullanılır. Verimli
topraklar üzerinde mevcut binalar olmayan bereketli-karada geri dönüşümlü yıkılmış
edilecektir.

A ' yönetim bölgesi ' '1 ya da daha fazlasından oluşmaktadır Shire Oasis ' (S) . Bir Shire Oasis
oluşur: ' SMEC ( Shire tıp, eğitim kompleksi) '' CRBC ( Cron'u Perakende, Pazar Kompleksi) '
Kutsal (doğal Yaşam alanı) , Çalışma Şapelleri, Tarım, Ortak Küme gövdeler. (Planlama
bakınız)

SMEC ( Shire tıp, eğitim kompleksi)
Bir Shire anlayışına kadar herkes için ölüme ücretsiz sağlık sağlar. Çocuklar
ve yaşlılar için parasız eğitim. Bu SMEC yoluyla bu toplum hizmetleri
vermektedir. SMEC Ayrıca sadece SHE için bir kariyer yolu olduğunu!

Ücretsiz Tıp: SMEC ücretsiz sağlık, diş sağlar (Hastanede hariç
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işlemleri) Herkes için. Her SMEC olan bir toplama ! (Planlama bakınız)
SMEC bir çan kulesi vardır. 'Sunrise', 'Gün ortası' ve 'Günbatımı', 1
dakika boyunca çalar Her gün. Bu zil kutluyor
1 TANRI Sunlight aracılığıyla bize Daylight vererek.

Gün 1-6 (çalışma haftası) , Sunrise sonra 1 saat ve 2 dakika boyunca Sunset zil
çaldığında önce 1 saat. iş başlama işaretini, sonunu çalışır.

7. Gün (Eğlenceli gün) Sunrise sonra 1 saat ve 3 dakika boyunca batımı
zil çaldığında önce 1 saat. Bu sağlar 1GOD ve Topluluk bir 'olduğunu
biliyorum Toplama'.

6.1.7. Eğitim gün Kutlama
12.1.7. İyi-sağlık gün Kutlama
Eğlence Gün kutlamaları katılın.
yanan sigara Barbekü'nın 'son! Çıkan kapı ısıtma, 'End en'! Soğuk
dışında daha sıcak bir bez giyerler. Ya içeri gir. Çevre vandalizm
açık ısıtma edilir kullanarak, MS R7, .

Toplumlar tatlı su rezervleri oluşturmak. Rezervuar derin ziyade sığ olmalıdır. Derin su
soğutucusu, indirgeyici buharlaşma, yosun büyümesi (Özellikle zehirli tipi) ve böcek
istilası.
Su sporları, idrar adet gören ve suya pooing durdurmak yasaktır (Kanalizasyon
suyu dönüş yok) .
Su zanaat (Jet ski, motor ya ..) kirletmek (Benzin, yağ, akü asit ..)
onlar yasaklandı! İstisna: Park Ranger taşıma.

CRBC ( Cron'u Perakende ve Pazar Kompleksi)
CRBC Alışveriş Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri değiştirin. CRBC 4 seviyeli binada
bulunmaktadır. Bir CRBC bir 'SMEC' hem Ortak Küme Konut, İş-Şapelleri'ne çevrilidir
yanındadır. Bir 'Shire Oasis' bir parçası.

cron Küme
cron Küme topluluğudur cron 'Birbirleriyle işbirliği s
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müşteri, tedarikçi ilişkileri. 1'den fazla Shire'ı içerir Büyük projeler veya hizmet işbirliği
yapmaya ayrı cron en çok sayıda gerektirir (Cron'u küme) . Cron Küme ulusal ya da
çok uluslu organizasyonlara vurgunculuk, parazitik Açgözlü değiştirin.

Ortak Küme Konut
İnsanlar bir var 1 TANRI Sağ Ekonomik Güvenli Yaşam Alanlarının
verilen (Barınak) . Hükümet ekonomik, güvenli oturma alanlarına sahip
halkını temin etmekle görevlidir. Barınak bir Shire tarafından sağlanır.

Küme konut arasındaki Alanları meyve bahçeleri ve ücretsiz aralığı hayvancılık için kullanılır. Onlar Küme
evler kiracılar tarafından muhafaza edilir. Bir liste üzerinde kimlerdir.

Tanımlar
Tarım: Market bahçesi > Çiçek, Bitkiler, Sebze ..
meyve bahçesi > Meyveler, Meyve, Kuruyemiş ..

Çiftlik > Tahıl, Hayvan yemi ..
çiftlik > Balık, Memeliler, Kümes, Sürüngenler ..

Bina yüksekliği ( hayır daha yüksek): Ortak Küme Konut >
4 seviyeleri: Ground Level, Düzey 1, Düzey 2, Glasshouse.

Perakende ve Çarşı Kompleksi >
4 seviyeleri: Ground Level, Düzey 1, Düzey 2, Düzey3, güneş paneli çatı.
Çalışma Şapelleri > 8 seviyeleri: Ground Level, + 7 Düzeyleri, güneş paneli çatı.

Ev
Son
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