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Після створення провінції вона поділяється на 35 політичних округів.

Кожен округ обирає кожні 4 роки (Quattro років) 1 ВІН та 1 ОГ до парламенту
строком на 4 роки. Кандидат (ВІН, ВОНА) з більшістю голосів обирається. 70
обраних відомі як правителі. Примітка!
Лінійки обираються як особи, а не як група (політична партія) .
Хто може бути кандидатом? ВІН або ОН не молодше 35 або старше 70 років. Був або був
батьком. Має розумову та фізичну форму. Є працівником. Не завершив жодної клітини
реабілітації. Не страждає розумовою та / або сексуальною втратою працездатності (жорстоке
поводження з дітьми, сплутана стать, однакова стать) . Не має університетської освіти.

Єдине керівництво - це тиранія. Керівництво комітетом справедливо. Правителі
обирають таємним голосуванням комітет із 7 законодавців та 1
правительської імперії. 7 законодавців утворюють комітет: уряд.

Лінійки 1 вул обрати 1 ВІН та 1 ОГ. Замість них вищий голос стає «головним законодавцем, а
іншим - власником амбіції» (Наприклад, SHE є головним, і ВІН є правителем Ампіру) . Такою
ж кількістю голосів старший стає начальником.

Далі Лінійки обирають 3 законодавців з ВІЛ та 3 ОГ. Такою ж кількістю голосів старші
стають законодавцями. Начальник виплачує 5 командирів (Навколишнє середовище,
Екстер'єр, Інтер'єр, Знання, Шир)
та 1 аудиторський портфель. Тепер провінція управляється.
Представлене законодавство парламенту не може бути змінено, а відмінено.
Кожен Правитель має змогу поговорити 3 хвилини, щоб підтримати або перемогти або скасувати подане
Законодавство. Лінійки повинні проголосувати або "За", "Відкликати" або "Проти", утриматися неможливо.
Відмова від голосування вважається "за". Уміст правителя не має жодного голосу. Законодавство
приймається таємним балетом 36 «за» голосів. Примітка! Прийняте законодавство застосовується
наступного дня або може бути відкладено назад. Невдале або відкликане Законодавство може бути повторно
представлене лише у зміненому вигляді.
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Будь-який Правитель, який не завершив цей термін, замінюється особою з наступним
вищим голосом. Парламент обирається вільними людьми на благо людей, довкілля та
виконання провінцій Доля: освоєння космосу та колонізація. Член опікунів Всесвіту не
може балотуватися на обрання до парламенту. Але прихильники, старійшини можуть. Члени
UCG можуть дати запитувані поради правителям.

Парламент засідає протягом 6 місяців (2, 4, 6, 8, 10, 12) року. У рік виборів (Кватро)
вибори проводяться в останній день 1-го вул
місяць (Зірка) . Вибір селекціонерів розпочинається у 13 місяці (Сонячна) попереднього року.
Проміжки під час Пасхи та безперервно у Зірковому місяці до другого другий останній день місяця.
Реклама є лише цифровою. Ні (листівки, небажана пошта, ..) папір (зменшує сміття, економить
дерева, ..) , ніяких мітингів.

Правитель Ампіра очолює парламент, адмініструє парламент та вибори. Розслідує
корупцію, злочинність, некомпетентність уряду. Були потрібні ініційовані
переслідування. Правитель Ампіра відповідає на Парламент, а не на уряд.
Недієздатний правитель імперії замінюється самим старшим правителем парламенту.

Уряд
Уряд забезпечує зовнішню та внутрішню безпеку, забезпечує достатню кількість питної води,
достатню їжу, захисне притулок, безкоштовне медичне обслуговування, безкоштовну освіту,
винагороджену роботу, гідну пенсію та закінчення. Уряд підтримує сімейну одиницю (ВОН, ОН,
принаймні 3 живонароджених)

Карантинні діти-насильники, гомосексуалісти, трансгендери, заохочують життя в
громаді. Підтримує приріст населення для виконання Долі людства: розвідка та
колонізація космосу. Уряд 2 рівня: центральний (Провінція) і місцеві (Shire) .

Уряд реалізує минуле законодавство та ініціює нове. У якості посібника використовується «Маніфест
закону про дача закону». Уряд за потребою приймає нові правила та положення. Парламент
затвердив норми, які стають «Про- ціональним законом», а положення затверджені «Широким
законом». Закони потрібно
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приносити або здаватися, щоб привести «Справедливість»

Уряд провінції (PG) створює "Shire", використовуючи формулу,
що складається з розміру площі та щільності населення. PG
призначає 3 радників

(Хабітатський радник, радник стилю життя та радник
добробуту) до «Шире». Примітка! Уряд провіряє всі
"Shire" дії.
Для управління економікою (Приватна власність скасовується, замінюється CROn. Профспілки
скасовуються. Уряд встановлює заробітну плату та умови) , заробітна плата та умови
встановлюються урядом провінції та переглядаються щороку. Для встановлення умов, заробітної
плати вони стандартизовані:
wmw ( щомісячна мінімальна заробітна плата та мультиплікатор) . Для найкращого управління економікою всі
отримують заробітну плату.

Є 7 платних класів. Платні оцінки за парламентські, лінійки:
wmw x5 > Лінійки, wmw x6 > Командир лінійки, Ревізор правителів,
wmw x7 > Головний правитель, правитель Ампіра.

Коли правителі виходять із парламенту, їх пільги закінчуються. Після виходу з парламенту вони
повертаються до попереднього рівня оплати праці.

Уряд провінції призначає «Маршаллів» Barrister Pool ' 1 Суддя суду
космонавтики.
Уряд провінції проживає в законодавчих палатах при Парламентському складі. Вони
зустрічаються навколо столу Гептагона. 1 ВІН, 1 ОН, 1 ВІН, 1 ОН, 1 ВІН, 1 ОН, .. (35
ВІН, 35 ОГ) .
Коли парламент засідає, на початку, правитель Ампіра приймає від імені всіх правителів
щоденну молитву СГ.

КК

Підтримка ЦГ вільно обирається (1 вул повз публікацію) парламент. Це має рівне представництво (ВІН,

ВОНА) . Для цього використовується майстер закону.

Голосування - це цивільний обов'язок.

Вільно обраний уряд - це право людини.
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