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Mahuhusay na Kasanayan sa Pag-uulat, Pagsisiyasat, 
at Pagsusuri sa Paggamit ng Puwersa
Pangunahing Prinsipyo: Upang magkaroon ng pananagutan sa publiko at matasa ang mga pangangailangan sa 
pagbuo ng patakaran at pagsasanay ng ahensiya, ang bawat paggamit ng pisikal na puwersa at nakamamatay 
na puwersa, pati na rin ang mga pagkakataon ng pagtutok ng baril sa isang tao, ay dapat iulat nang internal at 
makatanggap ng makabuluhang pagsusuri mula sa tagautos na kawani.  

Mayroon ding tungkulin ang mga ahensiya para mag-ulat ng ilang partikular na paggamit ng puwersa sa pang-
estadong programa sa datos ng paggamit ng puwersa (tingnan ang Revised Code of Washington (RCW, Binagong 
Kodigo ng Washington) 10.118.030 para sa mga iniaatas sa pag-uulat).

Pag-uulat sa Paggamit ng Puwersa
(1)	 Dapat	abisuhan	kaagad	ng	mga	opisyal	ang	kanilang	mga	superbisor	kasunod	ng	anumang	paggamit	ng	

pisikal	o	nakamamatay	na	puwersa.	Ipinapataw	ang	tungkuling	ito	sa	opisyal	na	gumamit	ng	puwersa.	Ang	
mga	opisyal	na	nakasaksi	ng	paggamit	ng	puwersa	ay	dapat	ding	tiyaking	maiuulat	ang	puwersa	sa	isang	
superbisor.	Ang	tungkuling	abisuhan	ang	isang	superbisor	kasunod	ng	anumang	paggamit	ng	puwersa	ay	
kabibilangan	din	ng	anumang	reklamo	o	alegasyon	ng	hindi	makatwiran	o	labis	na	puwersa	mula	sa	taong	
ginamitan	ng	puwersa	o	ng	iba	pa.

(2)	 Maliban	kung	para	sa	paggamit	ng	nakamamatay	na	puwersa,	kung	saan	ang	mga	ahensiya	ay	maaaring	may	
mga	protokol	sa	pagsusulat	ng	ulat	na	partikular	sa	mga	insidente	ng	nakamamatay	na	puwersa,	ang	mga	
opisyal	na	gumagamit	ng	pisikal	na	puwersa	o	nasa	eksena	kung	saan	ginamit	ang	pisikal	na	puwersa	ay	dapat	
magsumite	ng	ulat	ng	paggamit	ng	puwersa	bago	matapos	ang	shift	maliban	na	lang	kung	may	pumipigil	
na	makatwirang	pangyayari,	gaya	ng	pagkakapinsala	ng	opisyal.	Dapat	idokumento	ang	makatwirang	
pangyayaring	dahilan	ng	pagkaantala	ng	pag-uulat	sa	anumang	paggamit	ng	puwersa.
(a)	 Ang	pagtutok	ng	baril	sa	isang	tao	ay	paggamit	ng	puwersa	na	dapat	iulat.
(b)	 Hindi	iniuulat	ang	pagposas	para	magpasunod;	gayunpaman,	kailangang	idokumento	ng	mga	opisyal	

kapag	ang	paglalapat	ng	posas	ay	nagdulot	ng	pananakit,	pati	na	rin	ng	gasgas,	sugat,	pasa,	o	iba	pang	
pinsalang	sanhi	ng	posas	o	pagposas.

(3)	 Nilalaman	ng	Ulat
Dapat	ibigay	ng	mga	opisyal	ang	mga	partikular	na	makatotohanang	impormasyon	para	ipaliwanag	ang	
kanilang	desisyong	gumamit	ng	pisikal	o	nakamamatay	na	puwersa	at	para	magpataw	ng	partikular	na	
kasangkapan	o	taktitang	pamuwersa.	Ang	mga	ulat	ay	naglalarawan	dapat	sa	paraang	naipaliliwanag	ang	
mga	detalye	tungkol	sa	insidente	at	umiiwas	sa	mga	pangkalahatan	at	hindi	malinaw	na	parirala	para	sa	
naobserbahang	pag-uugali,	gaya	ng	“gumalaw	nang	palihim”	o	“naghandang	makipaglaban.”

Dapat	kasama	sa	mga	ulat	ng	paggamit	ng	puwersa	ang	sumusunod:
(a)	 Buod	ng	insidente	na	nagpapaliwanag	sa	dahilan	ng	unang	pagkakalapit	ng	opisyal	at	taong	

ginamitan	ng	puwersa,	mga	aksiyon	ng	taong	iyon	at	opisyal	bago	at	habang	gumagamit	ng	
puwersa,	at	partikular	na	uri	at	dami	ng	ginamit	na	puwersa;

(b)	 Ang	mga	pagsisikap	sa	pagpapahupa	na	ginamit	o	sinubukan,	o	ang	mga	dahilan	kung	bakit	hindi	ito	
ginamit	o	sinubukan;

(c)	 Dahilan	para	sa	bawat	paggamit	at	uri	ng	puwersa,	kasama	na	ang,	pero	hindi	nalilimitahan	sa	
anumang	banta	sa	opisyal	o	iba	pang	tao	o	anumang	batayan	para	maniwalang	armado	ang	taong	
ginamitan	ng	pisikal	na	puwersa;

(d)	 Kung	may	magagamit	na	iba	pang	taktikal	na	opsiyon	na	kailangan	ng	puwersa	o	hindi;
(e)	 Ang	paraan	kung	paano	nagpakilala	ang	mga	opisyal;
(f)	 Anumang	babalang	ibinigay	at	panahon	para	makasunod	bago	gumamit	ng	puwersa,	o	mga	dahilan	

kung	bakit	walang	ibinigay;
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(g)	 Mga	pangalan	at	ahensiyang	sangkot	at	mga	saksing	opisyal;
(h)	 Mga	pangalan	at	impormasyon	sa	pakikipag-ugnayan	ng	mga	saksing	sibilyan;
(i)	 Status	ng	opisyal	sa	panahon	ng	insidente	(ibig	sabihin,	nakauniporme	o	nakasuot	ng	pangkaraniwang	

damit,	markado	o	di-markadong	sasakyan,	mag-isa	o	may	kasamang	ibang	opisyal);
(j)	 Impormasyon	tungkol	sa	taong	ginamitan	ng	puwersa,	kasama	na	ang	pangalan,	edad,	

kasarian,	lahi,	at	etnisidad,	kung	alam;
(k)	 Laki	at	pangangatawan	ng	taong	ginamitan	ng	puwersa	na	ihahambing	sa	opisyal;
(l)	 Anumang	ebidensiya	na	ang	taong	ginamitan	ng	puwersa	ay	nakararanas	ng	krisis	sa	kalusugan	ng	

pag-uugali;
(m)	 Iba	pang	impormasyon	tungkol	sa	mga	katangian	at	kondisyon	ng	taong	ginamitan	ng	

puwersa,	kasama	na	kung	siya	ay	mukhang	buntis,	menor	de	edad,	o	mahinang	nasa	hustong	
gulang;	nagpakita	ng	mga	senyales	ng	kakulangan	o	kapansanan;	may	limitadong	kasanayan	
sa	English;	o	nasa	presensiya	ng	mga	bata;	

(n)	 Mga	katotohanang	pansuporta	sa	aksiyong	mangpiit,	mang-aresto,	o	magpatupad	ng	batas,	
kung	angkop;

(o)	 Kung	humiling	ng	backup	o	iba	pang	resource	at	kung	kailan	ito	dumating;
(p)	 Paglalarawan	sa	anumang	pinsala	o	reklamo	ng	pinsala	sa	opisyal,	taong	ginamitan	ng	pisikal	

na	puwersa,	o	mga	saksi;
(q)	 Ang	paunang	lunas	at	tulong	medikal	na	ibinigay	sa	eksena,	kung	alam	ng	opisyal;	at
(r)	 Pag-abiso	sa	isang	superbisor	at	kung	rumesponde	ang	isang	superbisor	sa	eksena	o	kinonsulta	

bago	ang	o	sa	panahon	ng	insidente.
(4)	 Dapat	ding	idokumento	ng	mga	opisyal	na	taga-deploy	ng	Electronic	Control	Weapon	(ECW,	De-kuryenteng	

Armas	na	Pangkontrol)	ang:
(a)	 Make,	modelo,	serial	number	ng	ECW;
(b)	 Ang	bilang	ng	pag-activate	sa	ECW	at	kabuuang	itinagal	na	panahon	ng	pagpapaputok;
(c)	 Ang	uri	ng	mode	na	ginamit	(probe	o	drive	stun	sa	mga	pambihirang	pagkakataon);
(d)	 Lokasyon	kung	saan	tinamaan	ng	probe/ECW	ang	tao	at	ang	uri	ng	damit,	kung	mayroon	man,	

na	tinamaan	ng	probe,	at;
(e)	 Mahalagang	impormasyon	para	tasahin	ang	bisa	ng	armas	(ibig	sabihin,	kung	tinamaan	ng	probe	ang	

tao,	kung	hindi,	bakit	hindi	-	hal.,	makapal	ang	damit	ng	tao,	masyadong	malayo	ang	tao,	atbp.).
(5)	 Dapat	magbigay	ang	mga	nakasaksing	opisyal	ng	naratibong	nagdodokumento	sa	kanilang	mga	obserbasyon	

at	aksiyon.	
(6)	 Ang	mga	ahensiyang	tagapagpatupad	ng	batas	ay	dapat	magbigay	ng	datos	tungkol	sa	mga	insidente	ng	pisikal	

at	nakamamatay	na	puwersa	na	iniaatas	ng	pang-estadong	programa	sa	pangongolekta	ng	datos	ng	paggamit	
ng	puwersa.		(RCW	10.118.030).	

Pagsisiyasat at Pagsusuri sa Paggamit ng Puwersa
(1)	 Para	sa	mga	insidenteng	nagresulta	sa	pagkamatay,	malubhang	pinsala	sa	katawan	o	malaking	pinsala	sa	

katawan,	kailangang	makipag-ugnayan	kaagad	ang	mga	ahensiyang	tagapagpatupad	ng	batas	sa	Office	
of	Independent	Investigations	(Tanggapan	ng	mga	Independiyenteng	Pagsisiyasat)	alinsunod	sa	mga	
pamamaraang	itinaguyod	ng	direktor	(RCW	43.102.120).

(2)	 Para	sa	mga	insidenteng	nagresulta	sa	pinsala	o	reklamo	ng	pinsala	(hindi	panandaliang	pagkaasiwa),	
pagpapaospital,	o	pagkamatay	ng	tao	na	resulta	ng	paggamit	ng	puwersa	ng	opisyal,	dapat	abisuhan	kaagad	
ng	mga	superbisor	ang	angkop	na	tagautos	na	kawani.

(3)	 Ang	isang	superbisor	na	gumamit	ng	pisikal	na	puwersa	o	nakasaksi,	nagdirekta,	o	nag-utos	ng	paggamit	ng	
pisikal	na	puwersa	ay	hindi	dapat	umako	sa	mga	gawain	at	responsibilidad	ng	tagapagsiyasat	o	tagapagsuring	
superbisor	para	sa	insidente.	Kapag	nangyari	ang	sitwasyong	ito,	dapat	magtalaga	ng	di-sangkot	na	
superbisor	na	aako	sa	mga	gawain	at	responsibilidad	ng	tagapagsiyasat	o	tagapagsuring	superbisor.
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(4)	 Mga	Responsibilidad	ng	Superbisor:	Pagsisiyasat

Kapag	inabisuhan	tungkol	sa	paggamit	ng	pisikal	na	puwersa,	dapat	rumesponde	kaagad	ang	superbisor	sa	eksena,	
kung	may	makatwirang	kakayahan,	at	magsagawa	ng	angkop	na	pagsisiyasat,	maliban	na	lang	kung	inabisuhan	
ang	superbisor	tungkol	sa	paggamit	ng	mababang	antas	ng	pisikal	na	puwersa.	Bagamat	dapat	idokumento	at	
suriin	ang	mababang	antas	ng	pisikal	na	puwersa,	hindi	kailangan	ng	mga	superbisor	na	rumesponde	sa	eksena	
para	magsiyasat	kapag	mababang	antas	ng	pisikal	na	puwersa	lang	ang	ginamit	sa	insidente.

Para	sa	paggamit	ng	pisikal	na	puwersang	mas	mataas	kaysa	sa	mababang	antas	ng	pisikal	na	puwersa,	kung	
hindi	available	ang	superbisor	para	rumesponde	kaagad	sa	lokasyon,	idodokumento	niya	ang	dahilan.	

Para	sa	mga	insidenteng	hindi	nagsasangkot	ng	nakamamatay	na	puwersa,	responsibilidad	ng	superbisor	na	
tiyaking	matatapos	ang	mga	sumusunod	na	hakbang:
(a)	 I-secure	at	pangasiwaan	ang	eksena.
(b)	 Tiyaking	makatatanggap	ng	tulong	medikal	sa	tamang	oras	ang	lahat	ng	napinsalang	partido.
(c)	 Kilalanin	ang	lahat	ng	opisyal	na	sangkot	sa	insidente,	nakasaksi	sa	insidente,	o	nasa	eksena	

nang	mangyari	ito.	Talakayin	ang	mga	pangkalahatang	pangyayari	sa	insidente	sa	mga	sangkot	
at	saksing	opisyal,	kung	pinahihintulutan,	at	tiyaking	magagawa	nila	ang	kanilang	mga	ulat	bago	
matapos	ang	shift	nila	maliban	na	lang	kung	may	pumipigil	na	makatwirang	pangyayari,	gaya	ng	
pagkakapinsala	ng	opisyal.

(d)	 Subukang	kapanayamin	ang	indibidwal	na	ginamitan	ng	pisikal	na	puwersa	tungkol	sa	paggamit	ng	
pisikal	na	puwersa	at	irekord	ang	panayam	kung	maaari	habang	iginagalang	ang	Miranda	rights.

(e)	 Kilalanin	ang	mga	saksing	sibilyan.	Hindi	dapat	ikulong	o	iantala	ng	mga	superbisor	ang	isang	
saksing	tumatangging	manatili	sa	eksena;	gayunpaman,	dapat	idokumento	ang	pisikal	na	
paglalarawan,	impormasyon	sa	pakikipag-ugnayan,	iba	pang	bagay	na	nagpapakilala	sa	saksi	(hal.,	
driver’s	license),	kung	alam,	at	ang	anumang	pahayag	ng	saksi.

(f)	 Idokumento	ang	mga	pinsala	at	paunang	lunas	na	ibinigay	o	tinanggihan.
(g)	 Kunan	ng	litrato	ang	lahat	ng	pinsala	o	claim	ng	pinsala,	kasama	na	ang	taong	pinuwersa	at	sinumang	

opisyal	na	napinsala.
(h)	 Kung	kayang	gawin,	kunan	ng	litrato	ang	eksena	para	ilarawan	ang	ilaw,	lagay	ng	panahon,	puwesto	

ng	sasakyan,	lugar	na	pinagtaguan,	o	iba	pang	mahalagang	impormasyon.
(i)	 Kung	may	suot-suot	na	camera	sa	katawan	ang	mga	opisyal,	kunin	at	suriin	ang	mahahalagang	

footage	sa	insidente	ng	paggamit	ng	pisikal	na	puwersa.
(j)	 Tiyaking	ika-canvas,	kokolektahin,	at	idodokumento	ang	lahat	ng	ebidensiyang	kaugnay	ng	paggamit	

ng	pisikal	na	puwersa.	
i.	 Tukuyin	ang	anumang	video	ng	third	party	na	maaaring	nakunan	sa	insidente,	kasama	na	ang	

pangsubaybay	at	pambahay	na	camera	na	pribadong	pinagmamay-arian	sa	lugar,	idokumento	
ang	mga	lokasyon,	at	subukang	makuha	ang	footage.	Kung	hindi	mapanood	o	makuha,	
idokumento	ang	dahilan	kung	bakit.	Kung	walang	natuklasan,	idokumento	na	walang	nakita.	

ii.	 Para	sa	paggamit	ng	ECW,	kolektahin	ang	mga	cartridge,	probe,	lead,	at	kopya	ng	pag-download	
ng	datos	ng	ECW.

(k)	 Kilalanin	ang	medikal	na	tauhang	nagsuri	o	nagbigay	ng	tulong	medikal	sa	tao	o	opisyal.
(l)	 Dapat	iulat	kaagad	ang	anumang	maling	asal	o	posibleng	kriminal	na	gawain	sa	angkop	na	

tagautos	na	kawani.

(5)	 Mga	Responsibilidad	ng	Superbisor:	Pagsusuri
(a)	 Dapat	suriin	sa	tamang	oras	ng	superbisor	ang	lahat	ng	dokumento	at	ebidensiya	ng	insidente	para	

tiyaking	kumpleto,	tumpak,	at	nasa	tamang	oras	ang	mga	ito.	Dapat	idokumento	ng	mga	superbisor	
ang	mga	isinagawang	aksiyon	sa	panahon	ng	pagsusuri	(hal.,	isang	pagsusuri	sa	lahat	ng	magagamit	
na	ulat,	video	na	nirekord	ng	ahensiya,	video	ng	third	party,	pahayag	ng	saksi,	litrato,	iba	pang	
pangsiyasat	na	impormasyon	o	obserbasyon).

(b)	 Dapat	ibalik	ng	superbisor	ang	mga	hindi	kumpleto	o	kulang	na	ulat	ng	paggamit	ng	puwersa	para	sa	
mga	karagdagang	detalye	o	paglilinaw.
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(c)	 Dapat	gumawa	ang	superbisor	ng	inisyal	na	nakasulat	na	rekomendasyon	kung	nakaayon	sa	
patakaran	ng	ahensiya	ang	paggamit	ng	puwersa.	Dapat	ding	tukuyin	ng	mga	superbisor	ang	
anumang	isyu	sa	patakaran,	pagsasanay,	pagsubaybay,	pagpaplano,	at	pangangasiwa,	pagpili	ng	mga	
opsiyon	sa	puwersa,	kagamitan,	at	asal	at	performance	pagkatapos	ng	insidente	na	may	kinalaman	sa	
nangyaring	insidente,	at	dapat	nilang	idokumento	ang	mga	alalahanin	at	rekomendasyong	ito.

(d)	 Dapat	tapusin	kaagad	ng	mga	superbisor	ang	kanilang	pagsusuri	sa	paggamit	ng	puwersa	at	ibigay	
ang	kanilang	ebalwasyon	at	mga	ulat	at	pagsisiyasat	sa	paggamit	ng	puwersa	para	masuri	ng	nasa	mas	
mataas	na	katungkulan.	

(6)	 Pagsusuri	ng	Nasa	Mataas	na	Katungkulan
(a)	 Ang	bawat	tagasuri	mula	sa	mataas	na	katungkulan	ay	may	responsibilidad	na	tiyaking	tumpak,	

kumpleto,	at	nasa	tamang	oras	ang	mga	ulat	at	pagsisiyasat	sa	paggamit	ng	puwersa.	Dapat	
idokumento	ng	bawat	tagasuri	ang	opinyon	niya	kung	ang	paggamit	ng	pisikal	na	puwersa	ay	
nakaayon	sa	patakaran	ng	ahensiya	at	tukuyin	ang	anumang	isyu	sa	patakaran,	pagsasanay,	taktikal,	
kagamitan,	o	pagkatapos	ng	insidente	na	may	kinalaman	sa	nangyaring	insidente	at	idokumento	ang	
mga	alalahanin	at	rekomendasyon.

(b)	 Sa	huli,	dapat	alamin	ng	pinuno	ng	ahensiya	o	ng	nakatalagang	tao	kung	ang	paggamit	ng	puwersa	
ay	nakaayon	sa	patakaran	ng	ahensiya	at	tiyaking	natugunan	ang	anumang	isyu	sa	patakaran,	
pagsasanay,	taktikal,	pagsubaybay,	pagpapalano,	at	pangangasiwa,	pagpili	ng	mga	opsiyon	sa	
puwersa,	kagamitan,	at	asal	at	performance	pagkatapos	ng	insidente	na	may	kinalaman	sa	
nangyaring	insidente.

(c)	 Tiyakin	na	ang	anumang	reklamo	sa	maling	asal	ng	taong	ginamitan	ng	puwersa	o	iba	pang	
indibidwal	ay	idinokumento	at	siniyasat	ayon	sa	mga	pamamaraan	sa	reklamo	ng	ahensiya.

(d)	 Dapat	gumawa	ang	tagautos	na	kawani	ng	maaayos	na	pag-abiso	at	referral	kung	ang	pagsusuri	sa	
paggamit	ng	puwersa	ay	nagpapakita	ng	alegasyon	ng	kriminal	na	gawain	o	paglabag	sa	patakaran,	
kasama	na	ang	pag-uulat	sa	Criminal	Justice	Training	Commission	(Komisyon	sa	Pagsasanay	para	
sa	Katarungang	Pangkrimen)	tulad	ng	iniaatas	sa	RCW	43.101.135.

(7)	 Pagsusuri	sa	Pagsasanay

Dapat	suriin	ng	mga	tagapagsanay	ng	isang	ahensiya	ang	lahat	ng	ulat	ng	paggamit	ng	puwersa	para	alamin	
ang	pagkakapareho	ng	mga	ito	at	magamit	na	gabay	para	mapabuti	ang	pagsasanay	sa	serbisyo.

(8)	 Administratibong	Pagsisiyasat	sa	Nakamamatay	na	Puwersa	

Nang	hiwalay	at	iba	sa	kriminal	na	pagsisiyasat	sa	opisyal	na	sangkot	sa	mga	insidente	ng	paggamit	ng	
nakamamatay	na	puwersa	na	isinasagawa	ng	Office	of	Independent	Investigations	(Tanggapan	ng	mga	
Independiyenteng	Pagsisiyasat)	na	itinaguyod	sa	Chapter	43.102	RCW,	o	ng	Independent	Investigative	
Team	(Independiyenteng	Pangkat	na	Tagapagsiyasat)	na	itinaguyod	sa	Washington	Administrative	Code	(WAC,	
Administratibong	Kodigo	ng	Washington)	139-12,	kasunod	ng	pangkrimeng	pagsisiyasat,	dapat	gumawa	ang	
sangkot	na	ahensiya	ng	nasa	tamang	oras	na	administratibong	pagsisiyasat	at	pagsusuri	sa	mga	insidente	ng	
nakamamatay	na	puwersa	para	alamin	kung	nakaayon	ito	sa	patakaran	at	mga	pamamaraan	ng	ahensiya	at	tukuyin	
ang	mga	pangangailangan	sa	pagsasanay.		Kapag	tapos	na	ang	administratibong	pagsisiyasat,	dapat	magtatag	ang	
sangkot	na	ahensiya	ng	Serious	Incident	Review	Board	(Lupon	para	sa	Pagsusuri	ng	Matinding	Insidente).

Serious Incident Review Board 
Ang	bawat	ahensiyang	tagapagpatupad	ng	batas	ay	dapat	magpanatili	ng	Serious	Incident	Review	Board	(Lupon	
para	sa	Pagsusuri	ng	Matinding	Insidente)	na	magsusuri	sa	matitinding	insidente,	kasama	na	ang	bawat	paggamit	ng	
nakamamatay	na	puwersa	at	anumang	insidente	kung	saan	namatay	ang	isang	taong	nasa	kustodiya.	Ang	layunin	ng	
pagsusuri	ay	upang	patas	na	masuri	ang	insidente	para	(1)	tiyaking	ginamit	ng	mga	opisyal	ang	kanilang	awtoridad	
nang	naaayon	sa	batas	at	sa	paraang	tugma	sa	mga	inaasahan,	pagsasanay,	at	patakaran	ng	ahensiya,	at	(2)	tukuyin	ang	
anumang	kailangang	pagbabago	sa	pagsasanay	o	patakaran.	

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Ang	internal	na	proseso	ng	pagsusuri	na	ito	ay	dapat	idagdag	sa	anupamang	ibang	pagsisiyasat	na	isinasagawa	ng	Office	
of	Independent	Investigations,	Independent	Investigative	Team,	o	iba	pang	panlabas	na	entidad	na	may	hurisdiksiyon	
sa	pagsisiyasat	o	ebalwasyon	ng	insidente.		

Maaaring	itatag	ang	Serious	Incident	Review	Board	upang	suriin	ang	mga	pangyayari	hinggil	sa	paggamit	ng	pisikal	
na	puwersa,	ayon	sa	pagpapasya	ng	pamunuan	ng	ahensiya.		

(1)	 Komposisyon 
Kung	maaari,	sa	minimum,	dapat	kasali	sa	Lupon	ang	sumusunod:		
(a)	 Ang	lider	ng	ahensiya	o	ang	(mga)	itatalaga	niyang	taong	may	mataas	na	posisyon;
(b)	 Iba	pang	miyembro	ng	tagautos	na	kawanihan	o	itatalagang	taong	hindi	sangkot	sa	insidente;
(c)	 Tagapagsanay	na	tauhan;	at
(d)	 Isang	miyembro	ng	komunidad	mula	sa	nasasakupang	lokal	na	lugar	na	hindi	opisyal.

(2)	 Mga Saklaw at Responsibilidad
Nang	isinasaalang-alang	ang	lahat	ng	pahayag,	panayam,	ulat,	at	ebidensiya	mula	sa	insidente,	inaatasan	ang	
Serious	Incident	Review	Board	na	suriin	ang	lahat	ng	aspekto	ng	insidente	at	gumawa	ng	mga	rekomendasyon	
mula	sa	mga	perspektiba	sa	taktika,	pagsasanay,	patakaran,	at	kagamitan.	
Ang	mga	larangang	dapat	isaalang-alang	ng	Lupon	ay	kinabibilangan	ng,	pero	hindi	nalilimitahan	sa:		
(a)	 Pagpapasyang	taktikal,	kasama	na	ang	pakikipag-ugnayan	at	pagpaplano,	na	ginawa	bago	gumamit	

ng	pisikal	na	puwersa;
(b)	 Lawak	ng	paggamit	ng	mga	opisyal	sa	mga	taktikang	pampahupa;
(c)	 Bisa	ng	anumang	pagsusubaybay	sa	mismong	eksena	o	nang	mula	sa	malayo;
(d)	 Bisa	ng	pakikipag-usap	sa	radyo	(kasama	na	ang	dispatcher);
(e)	 Bisa	at	pagiging	handa	ng	angkop	na	kagamitan;
(f)	 Kung	nabigyan	ng	sapat	na	patnubay	ang	mga	sangkot	na	opisyal	sa	tulong	ng	kasalukuyang	patakaran;
(g)	 Pagiging	sapat	ng	kasalukuyang	pagsasanay	upang	maihanda	ang	mga	opisyal	para	sa	mga	hinarap	na	

pangyayari;	
(h)	Pagpapasya	pagkatapos	ng	insidente,	kasama	na	kung	gaano	kabisang	nakapagligtas,	at	nakapagbigay	

o	nakapangasiwa	ng	paunang	lunas	ang	mga	opisyal	na	nasa	eksena;
(i)	 Pakikipag-usap	sa	mga	propesyonal	sa	pangangalagang	pangkalusugan	(hal.,	Emergency	Medical	

Technician	(EMT),	paramedic);	
(j)	 Bisa	ng	pakikipag-usap	sa	pamilya	ng	mga	napinsalang	indibidwal	para	maabisuhan	sila	tungkol	sa	

aksidente;
(k)	 Pagganap	sa	tungkulin	ng	pagsusubaybay	kasunod	ng	paggamit	ng	puwersa,	kasama	na	ang	pagpreserba	

sa	ebidensiya	at	pagkilala	sa	saksi;	at
(l)	 Kalidad	ng	mga	ulat	ng	insidente.

(3)	 Mga Aksiyon
(a)	 Mayroon	dapat	pormal	na	proseso	ang	Review	Board	para	idokumento,	ipatupad,	at	subaybayan	ang	

lahat	ng	rekomendasyon	at	aksiyong	resulta	ng	mga	talakayan	ng	Board,	na	ilalahad	sa	publiko,	kung	
maaari.		

(b)	 Sa	pagtatapos	ng	bawat	pulong	ng	Review	Board,	dapat	magtalaga	ang	Board	ng	miyembrong	magde-
debrief	sa	mga	sangkot	na	opisyal,	saksing	opisyal,	at	sinumang	superbisor	na	nasa	eksena	hinggil	sa	
lahat	ng	isyung	tinukoy	ng	Review	Board.	

(c)	 Dapat	ipahayag	ng	Review	Board	ang	mga	leksiyong	natutunan	sa	lahat	ng	tauhan	ng	ahensiya.		
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Mga Independiyenteng Pag-audit ng mga Insidente 
ng Puwersa at Proseso ng Pagsusuri ng Puwersa

Dapat	pag-isipan	ng	mga	ahensiya	na	kumuha	ng	independiyenteng	auditor	na	magsusuri	sa	matitinding	insidente	ng	
pisikal	at	nakamamatay	na	puwersa	na	nagdudulot	ng	mga	alalahanin	sa	loob	at	labas.		Dapat	ding	pag-isipan	ng	mga	
ahensiya	na	pana-panahong	kumuha	ng	independiyenteng	auditor	na	magsisiyasat	sa	antas	kung	paano	naipatutupad	
ang	mga	patakaran	at	inaasahan	sa	paggamit	ng	puwersa	ng	ahensiya,	hinggil	sa	paggamit	ng	puwersa	ng	kanilang	
mga	opisyal	sa	pamamagitan	ng	proseso	ng	pagsasanay	at	pagsusuri	ng	puwersa	ng	ahensiya.	Dapat	idokumento	sa	
isang	pampublikong	ulat	ang	mga	resulta	at	rekomendasyon	ng	sinumang	independiyenteng	auditor.		

Dapat	magbigay	ang	mga	ahensiya	ng	walang	patid	na	access	sa	lahat	ng	mahahalagang	dokumento	sa	mga	
independiyenteng	auditor	na	nagsasagawa	ng	anumang	nasabing	pagsusuri	o	pag-aaral.		


