1.Ligji 7501 datë 19.07.1991 është bazuar deri tani në funksionimin e TB-së mbi të cilat ne operojmë në veprimtarinë
tonë të përditshme.Ky ligj përcaktoi kriteret e TB-së dhe përfituesit reale të cilët ishin aktualisht në castin e ndarjes së
tokës në bazë të fondit të tokës për cdo fshat dhe personave me banim aktual.Në zbatim të këtij ligji dolën :
-VKM-ja 198 datë 26.6.1991 dhe VKM-ja tjetër 230 datë 23.7.1991 për krijimin e ndarjes së tokës.
-VKM-ja 255 datë 28.1.1991 për kriteret e ndarjes së tokës ndryshuar me nje shtesë në VKM-në 296 datë 7.7.1992
-VKM-ja 452 datë 17.10.1992 për ristrukturimin e ndarjes së tokës bujqësore.
-VKM-ja 8053 datë 21.12.1995 për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore e shoqëruar me udhezime dhe
dekrete te posacme.
-VKM-ja 231 datë 19.5.1993 për tokat që refuzohen të meren në pronësi ose përdorim dhe zgjidhjen e kërkesave dhe
shtesa për lënien e tokës.
-ligji nr.9180, datë 05.02.2004 “Për statistikat zyrtare”,
-Ligji 8312 datë 24.3.1998 për TB-në te pa ndarë ky ligj ka për qëllim regullimin juridik të TB-së të pa ndara dhe të tokave
të refuzuara nga familjet që nuk pranojnë ti marin me AMTP sipas ligjit 7501.
-Ligji 8752 datë 26.3.2001 për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës ky ligj ka
për qëllim të përcaktojë strukturave pranë organeve të qëverisjes vendore për ruajtjen dhe administrimin e tokës.
-Ligji 16/2012 për disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin 8752.
-Ligji 10257 datë 20.3.2010 për disa ndryshime ne ligjin 8752.
--Ligji 8752 presupozon ngritjen e strukturave në rang nëpërmjet DMMT-së,IMT-se dhe prane njesive ZMMT.
-Vendimi nr.121 datë 17.02.2012 për caktimin e rregullave dhe procedurave të ndryshimit të kategorive dhe resurseve
të tokës,pyll,toke me bimesi pyjore kullote dhe livadh në kategorine e resursit TB.Ndryshimin e tokës së pafrytshme në
TB dhe e kundërta ndryshimin e TB-së në toke te pa frytshme.Ndryshimin e TB-se nga kategoria e peste deri ne te
dhjeten te bonitetit dhe kalimin e tyre në tokë urbane(truall) në tokë për veprimtari minerale dhe gjeologjike si dhe në
gurore.
-Ligji 9244 datë 17.6.2004 për mbrojtjen e TB-së ka për qëllim të përcaktojë parimet dhe rregullat për rruajtjen dhe
përmiresimin në menyrë të qëndrushme të TB-së dhe në vecanti pjellorinë e saj.Mbi bazën e këtij ligji funksionon
komisioni I mbrojtjes së tokës në qark dhe inspektoriati i mbrojtjes së tokës po në qark.
Në mbështetje të ligjit 9244 ka dalë :
-VKM-ja 80 datë 28.1.2005 I cili saktëson detyrat e KMT-së dhe IMT-së.
-Ligji 10263 date 8.4.2010 për përdorimin dhe shfrytëzimin e TB-së të pakultivuar .Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë
regulla dhe procedura për përdorimin,shfrytëzimin e TB-së të pa kultivuar për të garantuar funksionimin ekonomik të
pronës pa cënuar të drejtën e pronësisë të përfituar sipas ligjit. Për këtë ngrihen komisione pranë ZMMT-ve për
përcaktimin e TB-ve të pakultivuara.
-Udhezimi nr.3 datë 16.05.2007,Udhëzimi nr 1 datë 18.07.2012 për procedurat e dhënies së TB me qera të pandara.
-Udhezimi nr.2 datë 13.06.2013 dhe manualit udhëzues me Nr.2202 datë 04.03.2016 për përcaktimin e rregullave të
bashkëpunimit të punës ndërmjet NJQV dhe ZVRPP dhe procedurave që do të zbatohen për efekt të rregjistrimit të
AMTP.
-VKM 253 datë 06.03.2013 për përcaktimin e procedurave të plotësimit për familjet bujqësorenë fshatrat e IshKoperativave dhe VKM nr.222 datë 06.03.2013 për përcaktimin e procedurave të kalimit të Ish-Ndërmarjeve Bujqësore.
Ndryshuar me VKM 337 datë 22.04.2015 për Ish-Ndërmarjet Bujqësore dhe VKM 338 datë
20.04.2015 për ishKoperativat.
-Vendimi nr. 608 datë 05.09.2012 ndryshuar me VKM nr 133 datë 11.02.2015 ndryshuar me VKM nr 812 datë
16.11.2016 për procesin e kalimit të pasurive të palujtshme, të ndërtuara deri në 10.08.1991 të truallit funksional të tyre
kur nuk posedohen akte fitimi pronësie si dhe për regjistrimin e tyre.
-Vendimi 994,datë 9.12.2015 për proceduren e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi.

