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Setelah mendirikan Provinsi itu dibagi menjadi 35 kabupaten politik.
Setiap terpilih kabupaten setiap 4 tahun (Quattro tahun) 1 HE dan 1 SHE kepada DPR untuk
jangka waktu 4 tahun. Kandidat (HE, SHE) dengan suara terbanyak terpilih. 70 terpilih
dikenal sebagai Penguasa. Catatan!
Penguasa terpilih sebagai individu bukan sebagai sebuah kelompok (Partai Politik) .
Siapa yang bisa menjadi kandidat? Sebuah HE atau SHE tidak ada yang lebih muda maka 35 atau lebih tua
kemudian 70. Apakah atau telah tua. Apakah mental dan sehat secara fisik. Adalah karyawan. Belum
menyelesaikan setiap Rehabilitasi sangkar. Tidak menderita mental dan atau seksual-kecacatan (Menganiaya
anak, bingung jenis kelamin, jenis kelamin yang sama) . Tidak memiliki pendidikan University.

kepemimpinan tunggal adalah tirani. Kepemimpinan oleh panitia adil. Penguasa
memilih dengan suara rahasia komite 7 islators kaki- dan 1 Ruler Umpire. 7
Legislator membentuk sebuah komite: Pemerintah.

penguasa 1 st terpilih 1 HE dan 1 SHE. Betwen mereka suara yang lebih tinggi menjadi 'Chief'Legislator
dan yang lainnya 'Penguasa Umpire' (Misalnya SHE adalah Kepala dan DIA adalah Penguasa Umpire) . jumlah
yang sama dari orang yang lebih senior menjadi Chief.

Berikutnya Penguasa memilih 3 HE dan 3 Legislator SHE. jumlah yang sama dari orang
yang lebih senior menjadi legislator. Kepala Salurkan 5 Komandan (Lingkungan,
Exterior, Interior, Pengetahuan, Shire)
dan 1 Auditor portofolio. Provinsi ini sekarang diatur.

Parlemen Legislasi disajikan tidak dapat diubah tapi ditarik.
Setiap Penguasa akan berbicara 3 menit untuk dukungan atau kalah atau menarik disajikan Legislasi. Penguasa
harus memilih salah satu 'Untuk', Withdraw' atau 'Melawan' abstain tidak mungkin. Menolak untuk
penghitungan suara sebagai suara 'Untuk'. Penguasa Umpire tidak memiliki suara. Legislasi dilewatkan
dengan 36 Untuk' orang oleh rahasia-balet. Catatan! Lulus Legislasi berlaku hari berikutnya-atau
mungkin berlaku surut. Gagal atau ditarik Legislasi hanya dapat kembali disajikan dalam bentuk diubah.
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Setiap Penguasa tidak menyelesaikan istilah ini diganti oleh orang dengan suara tertinggi
berikutnya. Parlemen dipilih oleh orang-orang bebas untuk kebaikan rakyat, Lingkungan
dan memenuhi Provinsi Takdir: Ruang eksplorasi dan kolonisasi. Seorang anggota
Universe Kustodian Wali tidak bisa berdiri untuk pemilihan DPR. Tapi pendukung,
Sesepuh bisa. anggota UCG dapat memberikan diminta saran untuk Rulers.

Parlemen duduk selama 6 bulan (2, 4, 6, 8, 10, 12) di tahun ini. Dalam tahun pemilihan (Quattro)
pemilu diadakan pada hari terakhir dari 1 st
bulan (Bintang) . Untuk pemilihan dimulai pada bulan 13 (Tenaga surya) dari previo- tahun kami.
Penyimpangan selama Paskah dan terus menerus di Star bulan sampai 2 nd hari terakhir bulan. Iklan
hanya digital. Tidak (Leaflet, junkmail, ..) kertas (Mengurangi sampah, menghemat pohon, ..) , Tidak ada
aksi unjuk rasa.

Penguasa Umpire kursi DPR, mengelola Parlemen dan pemilihan umum. korupsi
Pemerintah Menyelidiki, kriminalitas, petence incom-. Diperlukan inisiasi penuntutan. Penguasa
Umpire wer ans- Ini untuk DPR tidak Pemerintahan. Sebuah lumpuh Penguasa Umpire
digantikan oleh Penguasa yang paling Senior Parlemen.

Pemerintah
Pemerintah memberikan keamanan eksternal dan internal, menyediakan air yang cukup minum, makanan
yang cukup dimakan, tempat tinggal pelindung, perawatan dengan kesehatan gratis, pendidikan gratis, kerja
dihargai, pensiun yang bermartabat dan akhir. Pemerintah mendukung unit keluarga (HE, SHE, setidaknya 3
kelahiran hidup)

Karantina penganiaya anak, homoseksual, transgender, mendorong hidup masyarakat. pertumbuhan
penduduk Mendukung untuk memenuhi Manusia Destiny: eksplorasi dan kolonisasi Space. Pemerintah
adalah 2 lapis: central (Propinsi) dan lokal (Shire) .

Pemerintah menerapkan Legislasi masa lalu dan memulai yang baru. Ia menggunakan 'Hukum
Pemberi Manifest' sebagai panduan. Pemerintah yang diperlukan merek aturan dan peraturan baru.
Parlemen menyetujui aturan menjadi 'Provi- ncial Hukum', peraturan disetujui menjadi
'Shire-Undang. Hukum harus
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membawa atau muncul untuk membawa 'Keadilan'.

Pemerintah Provinsi (PG) menciptakan 'Shire', menggunakan
formula yang terdiri dari luas wilayah dan kepadatan penduduk. PG
menunjuk 3 Penasihat

(Habitat Penasihat, Lifestyle Penasihat dan Kesejahteraan
Penasihat) ke 'Shire'. Catatan! Pemerintah Provinsi audit semua
'Shire' kegiatan.

Untuk manajemen ekonomi (Kepemilikan pribadi dihapuskan, diganti dengan Cron.
Serikat pekerja dideregestrasi. Set Pemerintah upah dan ditions con) , Upah dan kondisi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan ditinjau setiap tahun. Untuk kondisi set,
upah mereka standar:
WMW ( upah minimum mingguan dan pengganda) . Untuk terbaik manajemen ekonomi semua
orang pencari nafkah.

Ada 7 nilai gaji. nilai membayar Parlemen, Penguasa:
x5 WMW > penguasa, x6 WMW > Penguasa Komandan, penguasa Auditor,
x7 WMW > Kepala Penguasa, Penguasa Umpire.
Ketika Penguasa meninggalkan Parlemen manfaatnya berakhir. Setelah mereka meninggalkan parlemen
mereka kembali ke sebelumnya kelas membayar mereka.

Pemerintah Provinsi menunjuk dari 'Marshall Barrister Renang' 1 Hakim ke Space
Exploration Pengadilan.

Pemerintah Provinsi berada di Chambers Legislatif di Compound Parlemen. Mereka
bertemu di sekitar meja Bersudut tujuh. 1 HE, 1 SHE, 1 HE, 1 SHE, 1 HE, 1 SHE, .. (35
HE, 35 SHE) .
Ketika parlemen duduk, di awal, penguasa Umpire receits atas nama semua
Penguasa Doa CG Daily.
CC

dukungan CG dipilih secara bebas (1 st melewati pos) parlemen. Yang memiliki keterwakilan (HE,

SHE) . Yang menggunakan Pemberi Hukum maifest.

Voting adalah sipil-tugas.
Pemerintah yang dipilih secara bebas adalah manusia-kanan.
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