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7 As provincias eran 7 Tribos viven en moitas rexións

O parlamento é elixido por persoas libres para o ben da xente,

ción e cumprimento do destino das provincias: exploración e colonización
do espazo. Despois de establecer unha provincia divídese en 35 distritos
políticos.Cada distrito elixe cada 4 anos (Quattro anos) 1 EL e 1 ELA ao
Parlamento por un mandato de 4 anos. O candidato (EL ELA)
é elixido con máis votos. Os 70 elixidos son coñecidos como gobernantes.
Nota! Os gobernantes son elixidos como individuos e non como grupo (partido político

Quen pode ser candidato? A EL ou ELA non ten máis de 35 anos ou máis
que 70. É ou foi pai. Está en forma mental e física.É un empregado. Non
completou ningunha rehabilitación engaiolada. Non padecer discapacidade
mental ou sexual(abuso infantil, xénero confuso, mesmo xénero). Non ten
estudos universitarios.
Calquera gobernante que non complete o mandato substitúese pola persoa con
seguinte voto máis alto. Un membro do Universo Custodian Guardians non pode
presentarse ás eleccións ao Parlamento. Pero os seguidores, os anciáns poden.
Os membros da UCG poden dar os consellos solicitados aos gobernantes.

O liderado único é tiranía. O liderado por comisión é xusto.Os
gobernantes elixen por voto secreto un comité de 7
lexisladores e 1 árbitro de gobernantes. Os 7 lexisladores
forman unha comisión: Goberno.
Gobernantes 1st elixe 1 HE e 1 ELA. Entre eles, o voto máis alto convértese en "xefe" de
lexislador e o outro "árbitro de gobernante"(Por exemplo, ELA é a xefa, EL é o árbitro
de gobernante). Un voto empatado, canto máis alto se converta en xefe.
Os seguintes gobernantes elixen 3 lexisladores HE e 3 SHE. Votos empatados canto
máis altos se converten en lexisladores. O xefe desembolsa, 5 comandante (Medio
Ambiente, Exterior, Interior, Coñecemento, Comarca) e 1 carteiras de auditores. A
provincia está agora gobernada.
A lexislación presentada no Parlamento non pode ser modificada senón retirada.

Cada gobernante pode falar 3 minutos para apoiar, derrotar ou retirarse
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a Lexislación presentada. Os gobernantes deben votar "Por, retirar" ou "En
contra" a abstención non é posible. A negativa a votar conta como voto "Por". O
árbitro de gobernantes non ten voto. A lexislación apróbase con 36 For 'votos por
votación secreta.Nota! A lexislación aprobada aplícase ao día seguinte ou pode
que sexa actualizada. A lexislación fallida ou retirada só pode representarse de
forma alterada.

O parlamento está sentado durante 6 meses (2, 4, 6, 8, 10, 12) do ano.
Nun ano electoral (Quattro) as eleccións celébranse o último día do 1st
mes (Estrela). A elección electoral comeza no mes 13 (Solar) do ano
anterior. Caducidade durante a Pascua e continua no mes estrela ata o 2nd
último día do mes. A publicidade só é dixital. Non(folletos, correo lixo, ..)
papel (reduce o lixo, salva árbores, ..), sen concentracións.

O árbitro de gobernantes preside o parlamento, administra o parlamento e as
eleccións. Investiga a corrupción, criminalidade, incompetencia do goberno. Foron
necesarios os procesos xudiciais.A resposta do árbitro gobernante é ao
Parlamento, non ao goberno. Un árbitro de gobernante incapacitado é substituído
polo gobernante máis antigo do Parlamento.

Goberno
O goberno ofrece seguridade externa e interna, proporciona auga potable
suficiente, comida comible suficiente, refuxio protector, asistencia sanitaria
gratuíta, educación gratuíta, traballo recompensado, xubilación digna e fin.
O goberno apoia a unidade familiar (EL, ELA, polo menos 3 nacementos vivos)
Corentenas: abusadores de nenos, homosexuais, transgénero, fomenta a vida
na comunidade. Apoia o crecemento da poboación para cumprir o destino da
humanidade: exploración e colonización do espazo. O goberno é de 2 niveis:
central (Provincia) e local (Comarca).
O goberno está a aplicar a lexislación pasada e a iniciar unha nova. Utiliza como guía o
"Manifesto do dador da lei".O goberno, segundo as necesidades, fai novas regras e
regulamentos. As normas aprobadas polo Parlamento convértense en
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A lei ncial, as normativas aprobadas convértense en "Shire-Law". As leis precisan
traer ou parecer para traer "xustiza".

Goberno provincial (PG) crea unha "Comarca", usando
unha fórmula consistente no tamaño da área e na
densidade de poboación. PG nomea 3 asesores
(Asesor de hábitat, asesor de estilo de vida e asesor de
benestar) á "Comarca". Nota! O goberno provincial
audita todas as actividades de "Shire".

Comarca é plurilingüe; foron as familias que habitan e oran; se os nenos
crían e xogan; se as persoas vivían en harmonía co hábitat; se as
tradicións locais mantéñense vivas; se se acumulan recordos; foron o
corazón é.Casa!
Por xestión económica (A propiedade privada suprímese,
substituída por CROn. Os sindicatos danse de baixa. O
goberno establece salarios e condicións), os salarios e as
condicións fíxanse por Provincial

Goberno e revisado anualmente. Para establecer condicións, os salarios
están normalizados: wmw (salario mínimo semanal e multiplicador). Para a
mellor xestión económica, todos somos asalariados.
Hai 7 notas salariais. Pagar notas para gobernantes parlamentarios:
wmw x5> Gobernantes, wmw x6> Comandante de gobernante, auditor de gobernante,
wmw x7> Xefe de goberno, árbitro de gobernante.

Cando os gobernantes abandonan o Parlamento os seus beneficios rematan. Despois
de deixar o parlamento, volven á súa nota salarial anterior.

O goberno provincial ofrece "educación gratuíta" desde os non nacidos ata os
maiores. A educación non gobernamental non está apoiada e pechada.
Educación (gratuíto, público) é subministrado pola provincia, Shire.

SmeC 'Shire Medical, Complexo educativo '.
PHeC 'Hospital Provincial, Complexo educativo '.
PDEc 'Defensa provincial, centro de emerxencias '.
CE 'Servizo de emerxencia comunitario '.

Goberno provincial (PG) nomea de 'Marshalls Pool Barrister ' 1 xuíz do
xulgado de exploración espacial. Exploración espacial iniciada por PG.
Fomentan o crecemento da poboación para a colonización do espazo.
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O Parlamento provincial reside na Cámara lexislativa no recinto
parlamentario. PG reúnese ao redor dunha mesa do Heptágono. 1 EL, 1
ELA, 1 EL, 1 ELA, ... na cámara de goberno.Todos os membros de
PG ten a súa propia oficina.
Cando o parlamento está sentado, ao comezo, o gobernante Arbitro recibe en nome de todos
os gobernantes a oración diaria do CG.

Apoio CG elixido libremente (1st pasado o post) parlamento. Iso ten a
mesma representación (EL ELA). Que usa o maifest Law Giver.
CC

Votar é un deber civil.
O goberno de libre elección é un dereito humano.
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