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Achievements of Attorney KEO Sophea/KEO Sokea
KEO Sophea (aka KEO Sophea) is a Cambodian lawyer who has many experiences in
legislation development, project management, law firm management, advocacy in public
health, child protection, among other things.
He is practicing in family law and child protection. He has a varied career as Child Protection
Officer, attorney and teacher (professor of Russian Language). He worked for 15 years for
two UN agencies: Unicef Cambodia and Office of the High Commissioner for Human Rights
from 1994 to 2009. Then he works as an attorney-at-law/ Chairperson at the SK & P
Cambodia Law Group from 2009 until now.

He has a considerable practice in legislative drafting and policy development, especially
public health and child protection law such as Law on Tobacco Control and relevant
regulations, inter-country adoption law and juvenile justice law. He is a trainer and the public
speaker on the rights of the child and the national report writer. He was hired and invited by
various agencies such as Bar Association of Cambodia, National Radio, Bayon TV, etc to
provide training and to speak as public speaker on the topics related to tobacco control,
alcohol control, adoption and child rights. He was commissioned by the Unicef, WHO,
Government Institution, Plan International, LAC and NTFP to undertake consultancy
concerning child protection, especially the CNCC to write various regulation such as Prakas
on Child Protection and Code of Conduct and national periodic reports, such as Report on the
Implementation of the Convention on the Rights of the Child and its Protocols, etc to the UN.
In 2016 he was commissioned to develop a Guidebook on Commune Legal Advisers.

